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 .احلمد هللا, والصالة والسالم عىل رسول اهللا, وعىل آله وصحبه أمجعني  
 :أما بعد

 يف مما ال شك فيه أن التطبيق النحوي خري وسـيلة جلعـل القواعـد النحويـة ملكـة
نفس الطالب, فال حيتاج معهـا إىل التأمـل والتفكـري واإلرهـاق, فهـو ينمـي خـربات 

 .الطالب ويزيد من ثروته اللغوية, ويعمق من فهمه للقواعد املدروسة
هو طلب كثري من طـالب وطالبـات العلـم وكان الباعث عىل تأليف هذا الكتاب 

 الوسـيط لتقويـة ملكـة  لكتـاباجلانـب التطبيقـييشتمل عىل إفراد مؤلف خاص إىل 
  .اجلانب النظري وحده ال يكفي إلتقان قواعد العربيةاإلعراب; إذ 

 ىَطُ اخلَدِّدَسُينري الدرب وياهللا نسأل أن و
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 . )الرفع, والنصب, واجلر, واجلزم(: لإلعراب أربعة أنواع, وهي
 : وتنقسم إىل ثالثة أقسام

 : األسامء واألفعال ما يشرتك فيه−١
 : الرفع−أ 

ُّينجح املجد (   .)ِ يف االمتحانُ
 . مرفوع)اسم(فاعل : ُّاملجد ,فعل مضارع مرفوع: ُينجح

 :اإلعراب
 ـــــاـــــــإعراهبـــــــــــ الكلمة
 .الضمة الظاهرة عىل آخره ه, وعالمة رفعمرفوع فعل مضارع ُينجح
 .مة الظاهرة عىل آخرهفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الض ُّاملجد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وشـبه اجلملـة مـن اجلـار )يف(اسم جمرور بـ  االمتحان
 ).ينجح(واملجرور متعلق بالفعل 

 : النصب−ب
ِ إنسان يف احلياة َينجحْ لن (   .)ِ عىل غريهًمعتمداٌ
 .ارع منصوب مض, فعل:َينجح 

 :اإلعراب
 ـــــــــــــاـــــإعراهبــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي واستقبال ونصب, مبني عىل السكون لن
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ,)لن(فعل مضارع منصوب بـ  َينجح
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 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, إنسان
 .وعالمة النصب الفتحة الظاهرة عىل آخرها ل منصوبة,حا ًمعتمدا
 : وهو اجلر, ما خيتص باألسامء−٢
ٍما تر يف خلق الرمحن من تفاوت{ ُِ َْ َ َ َِ َ ْ َّ َ َِ ْ  . ]٣ :امللك[  }ِ
 .أسامء جمرورة ): تفاوت− الرمحن − خلق (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,السكونحرف نفي, مبني عىل  ما
مـن  منـع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلـف, فعل مضارع مرفوع, تر

 . أنت:تقديره ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل ظهورها التعذر,
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 . مضاف وهو,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  خلق
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره مضاف إليه جمرور, الرمحن

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف جر زائد, من
 . عىل أنه مفعول به للفعـل تـرمنصوب حمال ا,ً لفظ)من(اسم جمرور بـ  تفاوت

رها من ظهو  منع,وعالمة النصب الفتحة املقدرة مفعول به منصوب,: أو
 .اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد

 . ال حمل هلا من اإلعراب, مجلة فعلية مستأنفة):ما تر(مجلة  :اجلمل
 : اجلزم: وهو, ما خيتص باألفعال−٣
ِقال أومل تؤمن قال بىل ولكن ليطمئن قلبي{ ْ ََ َ ََّ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ ُ ْ َ  .]٢٦٠:البقرة[  }َ

 . فعل مضارع جمزوم:تؤمن
 :اإلعراب
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 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لكلمةا
 ا,ًضمري مـسترت جـواز والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, قال

 .تقديره هو
 والواو حرف . ال حمل له من اإلعراب,اهلمزة لالستفهام حرف مبني عىل الفتح َوَأ

 .عطف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون زم وقلب,حرف نفي وج مل

والفاعـل  وعالمة جزمه السكون الظاهر عىل آخره, ,)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  تؤمن
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, قال
 . ال حمل له من اإلعراب,كونحرف جواب, مبني عىل الس بىل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استدراك, مبني عىل السكون لكن
 .حرف مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب ,الالم تعليلية جارة ليطمئن
وعالمـة نـصبه  التعليـل,ا بعد الم ً مضمرة جواز)أن(فعل مضارع منصوب بـ  يطمئن

 .الفتحة الظاهرة عىل آخره
 منـع مـن ,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل مـا قبـل يـاء املـتكلم فاعل مرفوع, قلبي

 ضـمري واليـاء ,ظهورها اشتغال املحل باحلركـة املناسـبة لليـاء, وهـو مـضاف
  . يف حمل جر مضاف إليه,متصل, مبني عىل السكون

 .الطمئنان قلبي:  والتقدير,, يف حمل جر بحرف اجلر)مئنأن يط(واملصدر املؤول من 
 :اجلمل
 . ال حمل هلا من اإلعراب,مجلة فعلية مستأنفة ):قال( مجلة
 .)مفعول به(يف حمل نصب, مقول القول   مجلة فعلية,):مل تؤمن( مجلة

 .ال حمل هلا من اإلعراب , مجلة فعلية مستأنفة):قال(مجلة 
ِفمن يرد اهللاَُّ{ − ِ ُ َْ ِ أن هيديه يرشح صدره لإلسالمَ َ ْْ َ َ َِ ِ ُِ َ ْ ُْ َ َْ ْ  .]١٢٥ :األنعام[ } َ
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 . فعالن مضارعان جمزومان:) يرشح−يرد ( 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح الفاء

 . رفع مبتدأيف حمل , مبني عىل السكون,اسم رشط جازم ْنَم
 بالكـرس َكِّرُ ح,وعالمة جزمه السكون فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, ِيرد

 .ا اللتقاء الساكننيًمنع
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, لفظ اجلاللة اهللا
 .حرف مصدري ونصب واستقبال أن
 ىل آخـره,وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـ ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  ههيدي

ضـمري متـصل مبنـي عـىل :  واهلـاء.تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

وعالمـة جزمـه  ,)جـزاء الـرشط(فعل مضارع جمزوم; ألنـه جـواب الـرشط  يرشح
 .تقديره هو ا,ًوالفاعل ضمري مسترت جواز .السكون الظاهر

واهلـاء  وهـو مـضاف, تحـة الظـاهرة,وعالمة نـصبه الف مفعول به منصوب, صدره
 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم,

اسـم جمـرور  :اإلسالم . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس لإلسالم
ِّبالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة  .واجلار واملجرور متعلقان بالفعل يرشح. َ

 :اجلمل
 . مجلة استئنافية, ال حمل هلا من اإلعراب:)يرشح.. .من يرد اهللا(مجلة 
ْمن(رفع خرب للمبتدأ  يف حمل  مجلة فعلية,:)يرد(مجلة  َ( . 
 مجلة فعلية, ال حمل هلا من اإلعراب; ألهنـا جـواب رشط جـازم غـري مقـرتن ):يرشح(مجلة 

 .بالفاء
 .)يرد هدايته(: والتقدير ,ْدِرُنصب مفعول به للفعل ي يف حمل ):أن هيديه(املصدر املؤول من 
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 : الرفع−١
  :)الضمة( العالمة األصلية 

َّ تسبح له الساموات السبع واألرض ومن فيهن{ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ِِّ ِ َ ْ َّ َّ َُ َ ْ ُ َُ  .]٤٤ :اإلرساء[ } َ
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  فعل مضارع مرفوع,:تسبح

 . أسامء مرفوعة) األرض−بع  الس−وات السام(
 :اإلعراب

 إعراهبـــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فعل مضارع مرفوع, تسبح

ضـمري  :واهلـاء . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح له
واجلار واملجرور متعلقـان . متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر

 .عل تسبحبالف
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع, فاعل واتالسام
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  مرفوع,)صفة(نعت  السبع

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع, واتاسم معطوف عىل السام األرض

 .ل له من اإلعراب ال حم,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .اسم معطوف رفع, يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, من

ضـمري : واهلـاء . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:يف فيهن
عالمة مجع املؤنث : والنون .متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر بحرف اجلر
 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر بحرف اجلر: ز أن نعرب هنوجيو
 .متعلق بكون حمذوف صلة املوصول) اجلار واملجرور(وشبه اجلملة 
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 : النصب−٢
 : )الفتحة( :العالمة األصلية 

ْ يريد اهللاَُّ أن خيفف عنكم{ ُُ َْ َُ ِّ َ ُ ْ َ  .]٢٨ :النساء[ } ِ
 .فتحة الظاهرةنصبه المة وعال  مضارع منصوب, فعل:خيفف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فعل مضارع مرفوع, يريد
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, اهللا
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف مصدري ونصب واستقبال, أن

 وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل آخـره, ,)أن(ل مضارع منصوب بــ فع خيفف
يف  ,)أن خيفـف( واملصدر املؤول من .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل

 . )يريد اهللا التخفيف عنكم(:  والتقدير,نصب مفعول به للفعل يريد حمل
ضـمري   :كـافوال . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:عن عنكم

عالمـة مجـع الـذكور  :واملـيم .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلـر
ضـمري مبنـي عـىل : كـم :وجيـوز(حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعـراب 

 ., واجلار واملجرور متعلقان بالفعل خيفف)السكون, يف حمل جر
َ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون{ ُ ُ َ ُْ ً ًِ َِ ََ ْْ َّ َ  .]٨٧ :لبقرةا [} َ

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  اسم منصوب,:اًفريق
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
مفعـول : ًفريقا . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح الفاء حرف استئناف, اًففريق

 .به مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
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 ضـمري :والتـاء , السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل كذبتم
عالمة مجع الـذكور حـرف : وامليم .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,

 ., ال حمل له من اإلعرابالسكونمبني عىل 
 .ضمري مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل: )تم(إعراب وجيوز 

 .إلعراب ال حمل له من ا,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,)تقتلون(مفعول به مقدم منصوب للفعل  اًفريق

 )األمثلـة(ألنـه مـن األفعـال  وعالمـة رفعـه ثبـوت النـون; فعل مضارع مرفوع, تقتلون
 .رفع فاعل يف حمل  والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون,)اخلمسة

 .ل سابقة مجل معطوفة عىل مج) تقتلون− كذبتم (مجلتا 
  : اجلر−٣

  ):الكرسة( :العالمة األصلية
ِ ق والقرآن املجيد{ ِ َْ ِ ْ ُ ْ  .]١ :ق[} َ
 .وعالمة جرها الكرسة الظاهرة أسامء جمرورة,: ) املجيد−القرآن (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .راب ال حمل له من اإلع,مبني عىل السكون حرف من احلروف املقطعة, ق
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر وقسم, مبني عىل الفتح  و

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة  اسم جمرور بالواو, القرآن
 . أقسم:تقديره بفعل حمذوف,

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره نعت جمرور, املجيد
 .ال حمل له من اإلعراب ,مجلة ابتدائية ) أقسم والقرآن(مجلة 
 : اجلزم−٤

  :)السكون: (العالمة األصلية
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ِ وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط{ ِْ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َْ َّ َ ُ ُْ َ ْ َ ُ ََ ََ َ ِ ً ْ َ ْ  . ]٢٩ :اإلرساء[ } َ
 .وعالمة جزمها السكون الظاهر أفعال مضارعة جمزومة, ) تبسط−جتعل (

 :اإلعراب
 ــــــــــــــــــاإعراهبــــــــ الكلمة

: ال . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل السكون, حسب ما قبلها:الواو وال
 .حرف هني وجزم, مبني عىل السكون , ال حمل له من اإلعراب

ضـمري  والفاعـل وعالمة جزمه السكون الظـاهر, ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  جتعل
من األفعال التي تنصب مفعولني ) جعل(والفعل  . أنت:تقديره ا,ًمسترت وجوب

 .أصلهام مبتدأ وخرب
 والكاف , وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به أول منصوب, يدك

 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الفتح,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره مفعول به ثان منصوب, مغلولة

 . ال حمل له من اإلعراب,لسكونحرف جر, مبني عىل ا إىل
 والكـاف , وهـو مـضاف,وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة ,)إىل(اسم جمرور بـ  عنقك

 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الفتح,
حـرف هنـي : ال . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح: الواو الو

 .عرابوجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإل
ضـمري  والفاعـل وعالمة جزمه السكون الظـاهر, ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  تبسطها

ضمري متصل, مبني عىل السكون, ال حمـل لـه  :وها .تقديره أنت ا,ًمسترت وجوب
 .من اإلعراب

 .وهو مضاف ,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة نائب عن مفعول مطلق منصوب, كل
 .مة جره الكرسة الظاهرةوعال مضاف إليه جمرور, البسط

 :اجلمل
 .مجلة فعلية استئنافية, ال حمل هلا من اإلعراب ):ال جتعل( 



  

  )١٥(

اجلار  . ال حمل هلا من اإلعراب,)ال جتعل(مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة  ):ال تبسط(
 .)مغلولة( متعلقان باسم املفعول )إىل عنقك(واملجرور 

* * * 
lM@òîÇŠÐÛa@laŠÇ⁄a@pbßýÇZ 

 : رفع ال−١
 : األلف يف املثنى−أ

ِ وما يستوي البحران{ َ ْ َ َْ َ َْ ِ  . ]١٢ :فاطر[ } َ
 .وعالمة رفعه األلف  اسم مثنى, مرفوع,:البحران
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح الواو
 . حمل له من اإلعراب ال,حرف نفي, مبني عىل السكون ما

 .من ظهورها الثقل  منع,الضمة املقدرة عىل الياءرفعه وعالمة  فعل مضارع مرفوع, يستوي
 والنون عوض عـن التنـوين يف ,ألنه مثنى وعالمة رفعه األلف; فاعل مرفوع, البحران

 .االسم املفرد
 :ستة, واألسامء الالواو يف مجع املذكر السامل −ب

 .)َؤمنون ُّيا أهيا امل( −
 .وعالمة رفعه الواو اسم مجع مذكر سامل, مرفوع, :املؤمنون
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا
 :هـا ,نـصب عـىل النـداء يف حمـل  مناد نكرة مقصودة, مبني عىل الضم,:أي أهيا

 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكونحرف تنبيه, مبني 



  

  )١٦(

 والنون عوض ,ألنه مجع مذكر سامل وعالمة رفعه الواو;  مرفوع,)أي(نعت لـ  املؤمنون
 .عن التنوين يف االسم املفرد

ُينطق (    ).ِّ باحلقَفوكِ
 .ستةاسم مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه من األسامء ال: فوك

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــاإعراهبـــــــــ الكلمة
 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ينطق
 . وهـو مـضاف,الـستةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الـواو; ألنـه مـن األسـامء  فوك

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه: والكاف
اسـم جمـرور : قاحل .حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب: الباء باحلق

 .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل ينطق
 :ثبوت النون يف األفعال اخلمسة −جـ

َ إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون{ ْ َُّ ِ ِ ٍ ُِ ٍَ ْ َ َ َ َ ِ  .]٧٩ :النحل[} ِ
 .وعالمة رفعه ثبوت النون  مرفوع,مضارع فعل :يؤمنون
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــــــــــــاإعراهبـ الكلمة
 ليس له حمل ,مبني عىل الفتح ) ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب(حرف توكيد ونصب  إن

 .من اإلعراب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

للبعد حـرف  والالم .جر بحرف جر يف حمل  اسم إشارة, مبني عىل السكون,:ذا ذلك
 للخطاب حرف مبني عىل الفـتح والكاف ,ل له من اإلعرابمبني عىل الكرس ال حم
 . واجلار واملجرور يف حمل رفع خرب إن مقدم,ال حمل له من اإلعراب

: آيـات . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف توكيد مبني عىل الفتح:الالم املزحلقة آليات
عـن الفتحـة; ألنـه مجـع  اًعوضاسم إن مؤخر منصوب, وعالمة نصبه الكرسة 



  

  )١٧(

 ).جمموع بألف وتاء مزيدتني(نث سامل مؤ
اسـم جمـرور : قـوم . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس لقوم

بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عـىل آخـره, واجلـار واملجـرور متعلقـان 
 ).آليات كائنة لقوم( :بنعت حمذوف آليات, والتقدير

 ,ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة رفعه ثبوت النـون;وعالمة  فعل مضارع مرفوع, يؤمنون
 .رفع فاعل يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل السكون,والواو

 .مجلة اسمية مستأنفة, ال حمل هلا من اإلعراب :) إن يف ذلك آليات(مجلة 
 .جر صفة لقوم يف حمل مجلة فعلية, :)يؤمنون(مجلة 

 : النصب−٢
 . ومجع املذكر السامل, الياء يف املثنى−أ

ِنيَكتاب ُقرأت(   ْ(. 
 .مثنىألنه  ;نصبه الياءوعالمة  ,اسم منصوب :كتابني

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 عوض عن التنـوين والنون ,ألنه مثنى وعالمة نصبه الياء; ,مفعول به منصوب كتابني

 . يف االسم املفرد
 .)َينِالفائز ُهنأت( 

  .مجع مذكر ساملألنه  ;نصبه الياءوعالمة  ,اسم منصوب :الفائزين
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )١٨(

 ضـمري والتـاء ,املتحركـة فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل  هنأت
 .رفع فاعل يف حمل رفع متصل, مبني عىل الضم,

 والنـون عـوض ,ألنه مجع مذكر سـامل ; وعالمة نصبه الياء,مفعول به منصوب الفائزين
 .عن التنوين يف االسم املفرد

  :الستة األلف يف األسامء −ب
َ ولو كان ذا قربى{ ْ َْ ُ َ َ َ  . ]١٨ :فاطر[  } َ
 .الستةمن األسامء ألنه  ;نصبه األلفوعالمة  ,اسم منصوب :ذا

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

حـرف امتنـاع : لو .ال حمل له من اإلعراب,  حرف مبني عىل الفتح, حالية:الواو ولو
 .المتناع, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

واسـمه ضـمري مـسترت  , عـىل آخـرهفعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظـاهر كان
 .)أي املقول فيه( تقديره هو ا,ًجواز

 .وهو مضاف ,الستةألنه من األسامء  وعالمة نصبه األلف; خرب كان منصوب, ذا
 .من ظهورها التعذر  منع,وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف مضاف إليه جمرور, قربى

 .حال من املقول فيهنصب,  ليف حم ,مجلة فعلية ):كان ذا قربى( :ومجلة
 : الكرسة يف مجع املؤنث السامل−جـ

ِ إن احلسنات يذهبن السيئات{ ِ َِ َِّ َّ ُ ََ ْ ْ َْ َّ  . ]١١٤ :هود[  } ِ
 .مجع مؤنث ساملألنه  ;نصبه الكرسةوعالمة  ,اسم منصوب ) السيئات−احلسنات (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 ال حمـل لـه ,ونصب ينصب االسم ويرفع اخلرب, مبني عىل الفـتححرف توكيد  إن
 .من اإلعراب



  

  )١٩(

 .ألنه مجع مؤنث سامل عن الفتحة; اًعوضوعالمة نصبه الكرسة  اسم إن منصوب, احلسنات
 والنون ضمري متـصل, ,فعل مضارع, مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة يذهبن

 .رفع فاعل يف حمل مبني عىل الفتح,
 ألنه مجع مؤنـث ;ا عن الفتحةً وعالمة نصبه الكرسة عوض,مفعول به منصوب يئاتالس

 .رفع, خرب إن يف حمل  ومجلة يذهبن مجلة فعلية,.سامل
 . ألهنا ابتدائية;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية )إن احلسنات يذهبن( ومجلة
 :حذف النون يف األفعال اخلمسة −د

َ وما منع الناس أ{ َ َ ََّ َ َ ُن يؤمنواَ ِ ْ  .]٩٤ :اإلرساء[} ُْ
 .من األفعال اخلمسةألنه  ;نصبه حذف النونوعالمة  ,منصوب مضارع فعل :يؤمنوا

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

نافيـة ال : مـا . ال حمل له من اإلعـراب,حرف مبني عىل الفتح , استئنافية:الواو وما
 ., ال حمل له من اإلعرابنو حرف مبني عىل السك,عمل هلا

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره منع
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,مفعول به أول منصوب الناس

 .حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أن
  .ل اخلمسةألنه من األفعا وعالمة نصبه حذف النون; ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  يؤمنوا
 .رفع فاعل  يف حمل, مبني عىل السكون,ضمري متصل والواو
 واملـصدر املـؤول . ال حمل له من اإلعـراب, حرف مبني عىل السكون,للتفريق واأللف

نـصب, عـىل نـزع  يف حمـل:  أو.نصب, مفعول به ثـان يف حمل ,)يؤمنوا أن(من 
 ).من أن يؤمنوا(:  والتقدير,اخلافض

 : اجلر−٣
 :الستةومجع املذكر السامل واألسامء  ء يف املثنىاليا −أ



  

  )٢٠(

ِ ما جعل اهللاَُّ لرجل من قلبني يف جوفه{ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ َْ ََ   .]٤ :األحزاب[} ٍ
 .مثنىألنه  ;جره الياءوعالمة  ,اسم جمرور :قلبني

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,سكون حرف مبني عىل ال,نافية ال عمل هلا ما
 . مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض جعل
 .لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره اهللا

اسـم جمـرور  :رجل . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الكرس,الالم حرف جر لرجل
 واجلـار واملجـرور متعلقـان بالالم, وعالمة جره الكرسة الظـاهرة عـىل آخـره,

 .بالفعل جعل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر زائد, مبني عىل السكون من

 والنون عـوض عـن التنـوين يف ,ألنه مثنى ;وعالمة جره الياء ا,ًاسم جمرور لفظ قلبني
 . عىل أنه مفعول بهّوهو منصوب حمال ,االسم املفرد

 .ه من اإلعراب ال حمل ل,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واهلـاء , وهو مضاف,ه الكرسة الظاهرةِّ, وعالمة جر)يف( اسم جمرور بـ :جوف جوفه

 واجلـار واملجـرور .ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمـل جـر مـضاف إليـه
 .)قلبني كائنني يف جوفه(:  والتقدير,متعلقان بنعت حمذوف لقلبني

َ ويل للمطففني{  ِ ِِّ َ ُ ْْ ٌ  .]١ :املطففني[} َ
 .مجع مذكر ساملألنه  ;جره الياءوعالمة  ,اسم جمرور :املطففني
 :اإلعراب

 ــــــــــــــاــــإعراهبـــــــ الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, ويل



  

  )٢١(

 واجلار واملجرور . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للمطففني
اء دبتـاال َغَّوَوالذي س. )كائن(تقديره  ,)ويل(بتدأ متعلقان بمحذوف خرب امل
 . عىل الدعاءبالنكرة كون املبتدأ داال

 . ألهنا ابتدائية;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية :)ويل للمطففني(ومجلة 
 .)ٍ بكر بأيبُاقتد عمر( − 

 .الستةمن األسامء ألنه  ;جره الياءوعالمة  ,اسم جمرور :أيب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
من ظهوره التعذر  منع,فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل آخره اقتد. 
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, عمر
اسـم جمـرور  :أيب . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بأيب

 . وهو مضاف,الستةلياء; ألنه من األسامء بالباء, وعالمة جره ا
 واجلـار واملجـرور متعلقـان , وعالمة جره الكرسة الظاهرة,مضاف إليه جمرور بكر

 ).اقتد(بالفعل 

 :الفتحة يف املمنوع من الرصف −ب
َ يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل{  َ ُِ َِ َ َ َ ْ ُ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ  .]١٣: سبأ[} ََ
 ; عـن الكـرسةاً عوضـجرهـا الفتحـةوعالمة  ,ء جمرورةأسام :) متاثيل−اريب حم( 

 .ألهنا ممنوعة من الرصف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
, ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة وعالمة رفعه ثبوت النون; فعل مضارع مرفوع, يعملون

 .رفع فاعل يف حمل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون,



  

  )٢٢(

 ضـمري واهلـاء  ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,,رف جر, مبني عىل الفـتحالالم ح له
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الضم,

 .بالفعل يعملون
 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, ما

 ترت,ضـمري مـس والفاعـل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, ,فعل مضارع مرفوع يشاء
 .تقديره هو

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
نـوع مـن ممألنـه  ا عـن الكـرسة;ًوعالمة جره الفتحة عوضـ ,)من(اسم جمرور بـ  حماريب

 واجلار واملجرور متعلقان بحال حمـذوف .ألنه عىل صيغة منتهى اجلموع الرصف;
 . )ما يشاء عمله من حماريب(:  والتقدير,من املفعول به املقدر للفعل يشاء

 .ال حمل له من اإلعراب ,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 عـن اًوعالمـة جـره الفتحـة عوضـ ,اسم معطوف عىل حماريـب جمـرور مثلـه متاثيل

 . ألنه عىل صيغة منتهى اجلموع ;ألنه ممنوع من الرصف ;الكرسة
 :جلملا

 .ا من اإلعرابهل, ال حمل مجلة فعلية استئنافية : مجلة يعملون
 . ألهنا صلة املوصول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية :مجلة يشاء

  : اجلزم−٤
 :حذف النون يف األفعال اخلمسة −أ

ْ وال جتعلوا اهللاََّ عرضة أليامنكم{   ْ ُْ ِ َ َ ِ ً َ ُ َ َُ ْ َ   .]٢٢٤ :البقرة[} َ
 . اخلمسةمن األفعالألنه  ;جزمه حذف النونوعالمة  ,جمزوم مضارع فعل :جتعلوا

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

ناهيـة جازمـة :ال . ال حمل له من اإلعراب, حرف استئناف, مبني عىل الفتح:و وال
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 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
ألنـه مـن  وعالمة جزمه حـذف النـون مـن آخـره; ,)ال(ـفعل مضارع جمزوم ب جتعلوا

 ,رفع فاعـل يف حمل  والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون,,اخلمسةاألفعال 
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,للتفريق واأللف

 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,لفظ اجلاللة مفعول به أول منصوب اهللا
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به ثان منصوب, عرضة

اسـم جمـرور  :أيـامن . ال حمل له من اإلعراب,رف جر, مبني عىل الكرسالالم ح أليامنكم
ضـمري متـصل مبنـي  الكافو ,بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف

 عالمـة مجـع الـذكور حـرف مبنـي عـىل وامليمعىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه, 
  .)رضةع(السكون, ال حمل له من اإلعراب, واجلار واملجرور متعلقان بـ 

 . من اإلعرابا ال حمل هل,مجلة استئنافية )ال جتعلوا ( مجلة
  :حذف حرف العلة يف األفعال املعتلة −ب

َّ ومل خيش إال اهللاََّ{ ِ َ ْ َ ْ َ  .]١٨ :التوبة[ } َ
 .جزمه حذف حرف العلة من آخرهوعالمة  ,)مل(ـجمزوم ب مضارع فعل :خيش

 :اإلعراب
 ــــــاإعراهبــــــــــــــــــــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي وقلب وجزم, مبني عىل السكون مل

ألنـه  وعالمة جزمه حذف حرف العلة مـن آخـره; ,)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  خيش
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل معتل اآلخر,

القـرص, مبنـي عـىل فيـد ي ووهـ نقـض عملـه بـالنفي والـنقص حرف استثناء إال
 . ال حمل له من اإلعراب,السكون

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره لفظ اجلاللة مفعول به منصوب, اهللا
 .مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة سابقة :)مل خيش إال اهللا ( مجلة
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 .نيابة عن الضمة ترفع األسامء الستة بالواو −١
ٌ وأبونا شيخ كبري{ ِ َ ٌ ْ َ َ ُ  .]٢٣ :القصص[} ََ

  .الستةمن األسامء ألنه  ;رفعه الواووعالمة   مرفوع,اسم :أبونا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,, مبني عىل الفتح) حالية(حرف يدل عىل احلال  و

 : نـا, وهـو مـضاف ,الـستةألنه من األسامء  وعالمة رفعه الواو; ,مبتدأ مرفوع أبونا
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, شيخ
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  مرفوع مثله,)شيخ(نعت لـ  كبري

 .حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية :)أبونا شيخ( ومجلة
 . تنصب األسامء الستة باأللف نيابة عن الفتحة− ٢
  .)ِ الكالمِعن بذيء َفاك ْصن(  

 .لستةامن األسامء ألنه  ;نصبه األلفوعالمة  ,اسم منصوب :فاك
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .يره أنتتقد ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل فعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر, صن
 ,لستةاألنه من األسامء  وعالمة نصبه األلف نيابة عن الكرسة; مفعول به منصوب, فاك

 .جر مضاف إليه يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل الفتح,والكاف ,وهو مضاف
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عن

 .هو مضافو ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة )عن(اسم جمرور بـ  بذيء
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, الكالم
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 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية :)صن فاك( مجلة
َ جت−٣  : األسامء الستة بالياء نيابة عن الكرسةُّرُ
ِ ويسألونك عن ذي القرنني{ ْ ْ ْ ََ ََ ْ ُِ ْ َ ََ  .]٨٣ :الكهف[} َ
 .من األسامء الستةألنه  ; نيابة عن الكرسةجره الياءوعالمة  ,اسم جمرور :ذي

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح  و
 ,ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة وعالمة رفعه ثبوت النون; فعل مضارع مرفوع, لونكأيس

والكـاف ضـمري  ,رفع فاعل  حمليف ,والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون
 .نصب مفعول به يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عن
 . وهو مضاف,ألنه من األسامء الستة وعالمة جره الياء; ,)عن(اسم جمرور بـ  ذي

ن عوض عـن التنـوين  والنو, ألنه مثنى;وعالمة جره الياء مضاف إليه جمرور, القرنني
 .يف االسم املفرد

 . ال حمل له من اإلعراب,مجلة فعلية استئنافية :)لونكأيس ( ومجلة
ب باحلركات املقدرة عىل ما قبل ياء َرْعُ إىل ياء املتكلم تالستةإذا أضيفت األسامء  −
 .املتكلم

َ إن أيب يدعوك{   ُ ْ َ ِ َ َّ  .]٢٥: القصص[ } ِ
 .حة مقدرة عىل ما قبل ياء املتكلمنصوب بفتم مضاف إيل ياء املتكلم :أيب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 ال حمـل لـه ,ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب, مبني عىل الفـتح حرف توكيد ونصب إن 
 .من اإلعراب
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 منـع , وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبل يـاء املـتكلم,اسم إن منصوب أيب
الياء ضـمري و , وهو مضاف,ها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياءمن ظهور
 .يف حمل جر مضاف إليه , مبني عىل السكون,متصل

   − éi@ÕzÜí@bßë@óär½aZ@ @

  . باأللف نيابة عن الضمة وما يلحق بهيرفع املثنى −١
ْ هذان خصامن اختصموا يف رهبم{ ِّ َ ُِ ِ َ ْ ََ ْ َِ َِ  .]١٩ :احلج[ } َ

 .مثنىألنه  ;رفعه األلفوعالمة  فوع, مراسم :خصامن
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة : ذان . حرف تنبيه, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب:ها هذان

اسـم ): هـذان (: أو نقـول,مبني عىل األلف; ألنه ملحق باملثنى, يف حمـل رفـع مبتـدأ
 .بتدأ, وعالمة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنىإشارة, مرفوع عىل أنه م

 والنون عـوض عـن التنـوين يف ,ألنه مثنى وعالمة رفعه األلف; خرب مرفوع, خصامن
 .االسم املفرد

 والواو ضمري متصل مبنـي , مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة,فعل ماض اختصموا
بني عىل السكون ال  واأللف للتفريق حرف م, يف حمل رفع فاعل,عىل السكون

 .حمل له من اإلعراب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 وهـو ,وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة عـىل آخـره ,)يف( اسم جمرور بـ :رب رهبم
 وامليم , يف حمل جر مضاف إليه, مبني عىل الكرس, ضمري متصلواهلاء ,مضاف

 واجلـار , ال حمل له من اإلعـراب,لسكونعالمة مجع الذكور حرف مبني عىل ا
 .واملجرور متعلقان بالفعل اختصموا

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية :)هذان خصامن ( مجلة
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  .)كلتامهاِالسفينتان ِأبحرت (  
 .ملحق باملثنىألنه  ;رفعه األلفوعالمة   مرفوع اسم):كلتامها( 

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــاإعراهبـــــــ الكلمة
 للتأنيث حرف مبني عـىل والتاء ,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره أبحرت

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 والنون عوض عـن التنـوين يف ,ألنه مثنى وعالمة رفعه األلف; فاعل مرفوع, السفينتان

 .االسم املفرد
 . وهو مـضاف,ألنه ملحق باملثنى عه األلف;وعالمة رف توكيد معنوي مرفوع, كلتامها

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه :مها
  :ينصب املثنى وجير بالياءـ ٢ 

ِ وهو الذي مرج البحرين{ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ  .]٥٣ :الفرقان[} َِّ
 .مثنى ; ألنهنصبه الياءوعالمة  , اسم منصوب:البحرين
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــــــاإعراهبــــــ الكلمة
ضـمري : هو . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح, استئنافية:الواو وهو

 .رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ
 .رفع خرب يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, الذي
 ,اًجـوازوالفاعل ضمري مسترت  , مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض مرج

 .تقديره هو
 والنـون عـوض عـن , ألنـه مثنـى;وعالمة نـصبه اليـاء مفعول به منصوب, البحرين

 .التنوين يف االسم املفرد
 . ألهنا صلة املوصول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية :)مرج البحرين( مجلة
 .فية ألهنا استئنا;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية :)هو الذي مرج ( مجلة



  

  )٢٨(

ً إن عدة الشهور عند اهللاَِّ اثنا عرش شهرا{  ْ َُ َ َ َْ َ َ ْ َِّ ِِ ُّ َ َّ  . ]٣٦ :التوبة[ } ِ
 .ملحق باملثنىألنه  ;رفعه األلفوعالمة   مرفوع,اسم :اثنا

 :اإلعراب
 ــــــــــــــــــاـإعراهبــــــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .وهو مضاف ,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة م إن منصوب,اس عدة

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, الشهور
 وهـو ,وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة مفعول فيه ظـرف مكـان منـصوب, عند

 .مضاف
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, اهللا
 .مة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنىوعال خرب إن مرفوع, اثنا
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,جزء عدد عرش
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,متييز منصوب اًشهر
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 :  يرفع مجع املذكر السامل بالواو−١
َ إنام نحن مصلحون{  ُ ْ ُ ِْ ُ َ ََّ  .]١١ :البقرة[} ِ

 .مجع مذكر ساملألنه  ;رفعه الواووعالمة   مرفوع,اسم :نمصلحو
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
كافـة : مـا .له من اإلعراب, ال حمل  حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إنام

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,كفت إن عن العمل
 .رفع مبتدأ يف حمل  مبني عىل الضم,ضمري رفع منفصل, نحن
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 والنـون عـوض عـن ,ألنه مجع مـذكر سـامل فعه الواو; وعالمة ر مرفوع,خرب مصلحون
 .التنوين يف االسم املفرد

 :ينصب مجع املذكر السامل وجير بالياء −٢
َ إن اهللاََّ ال حيب املعتدين{  ْ ُِّ َِ ُْ ُ َ َّ  .]١٩٠ :البقرة[} ِ

 .مجع مذكر ساملألنه  ;نصبه الياءمة وعال , اسم منصوب:املعتدين
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,لفظ اجلاللة اهللا
 . من اإلعراب ال حمل له, حرف مبني عىل السكون,نافية ال عمل هلا ال

 فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  حيب
 . مجلة فعلية, يف حمل رفع خرب إن)ال حيب( ومجلة .ا, تقديره هوًجواز

 والنون عوض عن , ألنه مجع مذكر سامل;مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء املعتدين
 .التنوين يف االسم املفرد

َال تتبع سبيل املفسدينَ و{  ِْ ِ ْ ُْ َ ِ َِ َّ َ  .]١٤٢ :األعراف[} َ
 .مجع مذكر ساملألنه  ;جره الياءوعالمة  ,اسم جمرور :املفسدين
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ناهيـة  :ال . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف عطف, مبني عىل السكون:الواو وال

 .سكون, ال حمل له من اإلعرابجازمة حرف, مبني عىل ال
 ضـمري والفاعـل ة جزمه السكون الظـاهر,, وعالم)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  تتبع

 .تقديره أنت ا,ًمسترت وجوب
 . وهو مضاف, وعالمة نصبه الفتحةمفعول به منصوب, سبيل
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 والنون عوض عن ,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الياء; ألنه مجع مذكر سامل املفسدين
 .التنوين يف االسم املفرد

 .مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة سابقة ):ال تتبع( ومجلة
 :امللحق بجمع املذكر السامل −

َ املال والبنون زينة احلياة الدنيا{  َْ ُّ َ ُِ َْ َُْ ِ َ َ َْ  . ]٤٦ :الكهف[  } ُ
 .ملحق بجمع املذكر الساملألنه  ;رفعه الواووعالمة   مرفوع,اسم :البنون

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لكلمةا

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,مبتدأ مرفوع املال
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف عطف و

 ألنـه ملحـق بجمـع ; مرفوع مثله, وعالمة رفعه الواو,اسم معطوف عىل املال البنون
 .املذكر السامل

 .وهو مضاف ,الضمة الظاهرة وعالمة رفعه ,خرب مرفوع زينة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة احلياة
 . وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذر,نعت للحياة جمرور مثله الدنيا
 . ألهنا ابتدائية;هلا من اإلعراب, ال حمل لة اسميةمج ):زينة.. .املال ( ةمجل
َ وال يأتل أولو الف{ ْ ُ ُ ِ َ ْ َ َ َضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القربىَ َ َْ ُ َّ ُْ ْ ِ ُ َُ ْْ ْ ِ ُِ ِ  . ]٢٢ :النور[} ْ

 واأللـف ,ملحق بجمع املذكر الـساملألنه  ;ورفعه الواوعالمة   مرفوع,اسم :اأولو
 .نمط عثامين يف كتابة املصحف الرشيف

 .ملحق بجمع املذكر الساملألنه  ;نصبه الياءوعالمة  , اسم منصوب:أويل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل الفتح ,استئنافية و



  

  )٣١(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون ,ناهية جازمة ال
ألنـه  وعالمة جزمه حذف حرف العلة مـن آخـره; ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  يأتل

 .معتل اآلخر
واأللف نمط  ,ألنه ملحق بجمع املذكر السامل وعالمة رفعه الواو; وعفاعل مرف أولوا

 . وهو مضاف,عثامين يف كتابة املصحف الرشيف
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, الفضل
ضمري متصل,  :كم . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منكم

واجلـار واملجـرور متعلقـان بحـال . رف اجلرمبني عىل السكون, يف حمل جر بح
 ).كائنني(: تقديره ,)أولو(حمذوف من 

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف عطف و
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة جمرور مثله, اسم معطوف عىل الفضل السعة
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف مصدري ونصب, أن

 ألنـه مـن األفعـال ; وعالمة نصبه حذف النـون,)أن(عل مضارع منصوب بـ ف يؤتوا
 واأللـف , يف حمل رفع فاعل, مبني عىل السكون, والواو ضمري متصل,اخلمسة

 . ال حمل له من اإلعراب,للتفريق حرف مبني عىل السكون
وهـو . ألنه ملحق بجمع املذكر الـسامل ;مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء أويل

 .مضاف
 . وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذر,مضاف إليه جمرور القربى

املصدر املؤول  ,هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ال يأتل أولـوا( مجلة
عـىل أن ال ( : والتقـدير, املحذوفـة مـع ال النافيـة)عـىل(جر بــ  يف حمل )أن يؤتوا ( من

  .)يؤمنوا
M@û½a@ÉºbÛa@sãZ@ @
 : يرفع مجع املؤنث السامل بالضمة−١
ِ فالصاحلات قانتات حافظات للغيب{ ْ َ ْ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َُ َ ََّ َ  .]٣٤ :النساء[} َ



  

  )٣٢(

 .بالضمة, مرفوع مجع مؤنث سامل :) حافظات− قانتات −الصاحلات ( 
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

: الصاحلات . ال حمل له من اإلعراب,ي عىل الفتححرف مبن ,الفاء استئنافية فالصاحلات
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب أول مرفوع, قانتات
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب ثان مرفوع, حافظات
 . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف مبني عىل الكرس للغيب
جلار واملجرور متعلقان  وا,وعالمة جره الكرسة الظاهرة م, بالالاسم جمرور الغيب

 ). حافظات(باخلرب 

 .ينصب مجع املؤنث السامل بالكرسة نيابة عن الفتحة − ٢ 
ِ إن احلسنات يذهبن السيئات{ ِ َِ َِّ َّ ُ ََ ْ ْ َْ َّ  . ]١١٤ :هود[ } ِ

 ; الفتحـةنصبها الكرسة نيابة عـنوعالمة  ,أسامء منصوبة ) السيئات−احلسنات ( 
 .ألهنا مجع مؤنث سامل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف توكيد ونصب إن

 . ألنه مجع مؤنث سامل, وعالمة نصبه الكرسة نيابة عن الفتحة,اسم إن منصوب احلسنات
 والنون ضـمري متـصل, ,له بنون النسوة مبني عىل السكون التصا,فعل مضارع يذهبن

 . يف حمل رفع فاعل,مبني عىل الفتح
 . ألنه مجع مؤنث سامل; وعالمة نصبه الكرسة نيابة عن الفتحة,مفعول به منصوب السيئات
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية )يذهبن ( مجلة
 .عرابهلا من اإل, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية :)إن احلسنات يذهبن( مجلة



  

  )٣٣(

 :جير مجع املؤنث السامل بالكرسة − ٣
ً والصافات صفا فالزاجرات زجرا{ َْ َ َّ ََ َِّ ِِ َ  .]٢ − ١ :الصافات[} َّ
 . الكرسةاجرمهوعالمة  ,ان جمرورناسام :)الزاجرات −الصافات (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حمل له من اإلعراب ال,حرف جر وقسم, مبني عىل الفتح  الواو
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم جمرور بالواو, الصافات

  واجلـار واملجـرور,مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة اصف
 . )أقسم(تقديره  متعلقان بفعل حمذوف,

  ال حمل له من اإلعراب ,الفاء حرف عطف, مبني عىل الفتح فالزاجرات
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة  معطوف عىل الصافات جمرور مثله,اسم الزاجرات

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول مطلق منصوب, اًزجر
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية :)أقسم والصافات( مجلة
 :امللحق بجمع املؤنث السامل −

َ وإن كن أوالت محل فأنفقوا عل{  َ َّ َُ ِ ِْ َ َ ٍ ْ َ َ ُ ُ ْ َّيهنِ ِ  . ]٦ :الطالق[} ْ
 .مجع مؤنث ساملألنه  ;نصبه الكرسة نيابة عن الفتحةوعالمة  ,اسم منصوب :أوالت

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف رشط جازم, مبني عىل السكون إن
  والنـون ضـمري,عىل السكون التصاله بنـون النـسوة مبني فعل ماض ناقص, نك

 . رفع اسم كانيف حمل متصل, مبني عىل الفتح,



  

  )٣٤(

 ألنه ملحـق بجمـع ة نصبه الكرسة نيابة عن الفتحة; وعالمخرب كان منصوب, أوالت
 .وهو مضاف ,املؤنث السامل

  . وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه جمرور, محل
 . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط أنفقواف

 والـواو ضـمري ,فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بـواو اجلامعـة :أنفقوا
متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل, واأللف للتفريـق حـرف مبنـي 

 .عىل السكون ال حمل له من اإلعراب
ضمري متصل, مبني  :هن .جر مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف :عىل عليهن

 ).أنفقوا(عىل الفتح, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل 
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية معطوفة عىل مجلة استئنافية ):إن كن( مجلة

 .ألهنا مقرتنة بالفاء ;لرشطجزم جواب ا يف حمل , مجلة فعلية:)أنفقوا( مجلة 
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 . )بغري تنوين( يرفع املمنوع من الرصف بالضمة −١
ُ ومبرشا برسول يأيت من بعدي اسمه أمحد{ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ْ ٍ ِ ً  .]٦ :الصف[ } ِّ

 .وزن الفعلومية َلَللع .رفعه الضمةوعالمة  , مرفوعاسم ممنوع من الرصف :أمحد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا مةالكل
اسـم  :ًمبـرشا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الواو حرف عطف, مبني عىل الفـتح اًومبرش

 .منصوب مثله, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة) اًمصدق(معطوف عىل 
اسـم جمـرور  :رسول . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس برسول

 ).اًمبرش(مة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بـ بالباء, وعال
 والفاعـل وعالمة رفعه الضمة املقـدرة عـىل اليـاء للثقـل, فعل مضارع مرفوع, يأيت

 . هو:تقديره ا,ًضمري مسترت جواز
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من



  

  )٣٥(

مـن ظهورهـا   منـع,رسة املقدرة عىل آخرهوعالمة جره الك ,)من(اسم جمرور بـ  بعدي
ضمري متصل, مبنـي,  : والياء.وهو مضاف ,اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء

 .يف حمل جر مضاف إليه
واهلاء ضمري متصل,  ,وهو مضاف وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مبتدأ مرفوع, اسمه

 .جر مضاف إليه يف حمل مبني عىل الضم,
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره خرب مرفوع, أمحد

املمنـوع مـن ( إذا كان اإلعراب باحلركة فال حاجة لـذكر وضـع االسـم :مالحظة
  .)الرصف

 .جر صفة لرسول يف حمل ,مجلة فعلية ):يأيت( مجلة -
 .جر صفة ثانية لرسول يف حمل ,مجلة اسمية :)اسمه أمحد( مجلة -
 :ينصب املمنوع من الرصف بالفتحة −٢
ًن إبراهيم كان أمةِ إ{  َّ َ َُ َ ََّ ِ ْ  . ]١٢٠ :النحل[ } ِ

للعلميـة ( نـصبه الفتحـةوعالمـة  ,اسـم ممنـوع مـن الـرصف منـصوب :إبراهيم
 . )واألعجمية

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .عالمة نصبه الفتحة الظاهرةاسم إن منصوب, و إبراهيم
ا, تقديره ً واسمه ضمري مسترت جواز,فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر كان

 .)يعود عىل إبراهيم(هو 
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة خرب كان منصوب, أمة

 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية :)كان أمة( مجلة -
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة ابتدائيةمجلة اسمي :)إن إبراهيم كان أمة( مجلة -



  

  )٣٦(

 : عن الكرسةاً عوضجير املمنوع من الرصف بالفتحة −٣
َ وأوحينا إىل إبراهيم وإسامعيل{ ِ َِ ْ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ  .]١٦٣ :النساء[} َ

 ألهنا ;جرها الفتحة نيابة عن الكرسةوعالمة  ,أسامء جمرورة ) إسامعيل−إبراهيم ( 
 .جميةممنوعة من الرصف للعلمية واألع

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل الفتح ,استئنافية و
 :)نـا( و , الدالـة عـىل الفـاعلني)نـا(فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بـ أوحينا

 .رفع فاعل يف حمل ضمري متصل, مبني عىل السكون,
 . ال حمل له من اإلعراب,السكونحرف جر, مبني عىل  إىل

ألنـه ممنـوع مـن  وعالمة جره الفتحة نيابـة عـن الكـرسة; ,)إىل(اسم جمرور بـ  إبراهيم
 ). ية واألعجميةِمَلَللع(الرصف 

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 عـن الكـرسة;وعالمة جره الفتحة نيابة  اسم معطوف عىل إبراهيم جمرور مثله, إسامعيل

 .)ةَّيِمَجْعَ واألِةَّيِمَلَ للع(ألنه ممنوع من الرصف 
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية مستأنفة ):أوحينا ( مجلة
َجي −٤  : أو أضيفْلَأِ بَفِّرُ املمنوع من الرصف بالكرسة إذا عّرُ
 .)وهوشطر من الوافر التام(  .)ٌ بابِاحلمراء ِوللحرية(  

وهـي علـة  ( ختم بألف التأنيـث املمـدودةألنه  ;ممنوع من الرصفاسم  :احلمراء
 . التعريف)أل(عرف بـ ألنه  ;جره الكرسةوعالمة  ,جمرور )تقوم مقام علتني
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و



  

  )٣٧(

 . ال حمل له من اإلعراب, عىل الكرسالالم حرف جر, مبني للحرية
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة  اسم جمرور بالالم, احلرية

رفع خـرب  يف حمل  اجلار واملجرور:أو نقول )كائن(تقديره  بخرب مقدم حمذوف,
 . )وهو اإلعراب الشائع(مقدم 

 .رسة الظاهرة عىل آخرهوعالمة جره الك نعت للحرية جمرور مثله, احلمراء
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع, باب

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية مستأنفة ):باب.. .للحرية ( مجلة
  .) الدوحةمساجدصليت يف ( 

وهي علـة تقـوم ( عىل صيغة منتهى اجلموعألنه  ;اسم ممنوع من الرصف :مساجد
 .مضافألنه  ;جره الكرسةمة وعال ,جمرور )مقام علتني

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة صليت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 . وهو مضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)يف(ـ اسم جمرور ب مساجد
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره مضاف إليه جمرور, الدوحة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):صليت( مجلةو

M@òà¨a@ÞbÈÏþaZ@ @
 :ترفع األفعال اخلمسة بثبوت النون −١
َ يا أهيا الذين آمنوا مل{ ِ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ تقولون ما ال تفعلونَ َُ َُ ْ َ ََ َ   .]٢ :الصف[} ُ
رفعها ثبوت وعالمة  ,مرفوعة  اخلمسة)األمثلة( من األفعال ): تفعلون−تقولون (
 .النون



  

  )٣٨(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ,حرف نداء يا
 :وهـا ,نـصب, عـىل النـداء يف حمـل مبني عىل الضم, , مناد نكرة مقصودة:أي أهيا

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,للتنبيه
 .)أي( لـنصب عطف بيان يف حمل اسم موصول, مبني عىل الفتح,  الذين
والواو ضمري متصل مبني عىل  ,فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة آمنوا

 ال حمل له ,للتفريق حرف مبني عىل السكون  واأللف,اعلف رفع يف حمل السكون
 .من اإلعراب

اسـم اسـتفهام,  :َم . ال حمل له مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس مل
للتخفيـف, يف حمـل جـر ) مـا(مبني عىل السكون املقدر عـىل األلـف املحذوفـة 

 ).تقولون(واجلار واملجرور متعلقان بالفعل  .بحرف اجلر
 ,ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة وعالمة رفعـه ثبـوت النـون; فعل مضارع مرفوع, قولونت

 .رفع فاعل يف حمل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون
 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون ما
 .حرف نفي, مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب ال

 ,ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة  رفعـه ثبـوت النـون;وعالمة فعل مضارع مرفوع, تفعلون
 .رفع فاعل يف حمل والواو ضمري متصل مبني عىل السكون

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة استئنافية :)يا أهيا( 
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):آمنوا( 
 .إلعرابهلا من ا, ال حمل مجلة فعلية استئنافية :)تقولون( 
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):ال تفعلون( 
  :ب األفعال اخلمسة بحذف النونَصْنُت −٢



  

  )٣٩(

ُ وما منع الناس أن يؤمنوا{ َّ َِ ْ ُْ َ ََ َ َ  .]٥٥ :الكهف[} َ
مـن األفعـال ألنـه  ;نـصبه حـذف النـونوعالمة  ,منصوب مضارع فعل: يؤمنوا

 .اخلمسة
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــــــــــــاإعراهب الكلمة
حرف  :ما . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح: الواو ماو

 .نفي, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
هو املصدر املؤول  والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, منع

 . )إال أن تأتيهم( :من قوله تعاىل
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عول به منصوب,مف الناس

 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف مصدري ونصب, أن
ألنـه مـن  وعالمـة نـصبه حـذف النـون; ,)أن(فعل مضارع منصوب بــ  يؤمنوا

رفـع  يف حمـل والواو ضمري متصل, مبنـي عـىل الـسكون ,األفعال اخلمسة
 .عىل السكون ال حمل له من اإلعرابللتفريق حرف مبني   واأللف,فاعل

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ): منعوما( مجلة
  .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة أن :)يؤمنوا ( مجلة

يف  :أو ,)منـع( ثان للفعلمفعول به نصب  يف حمل )أن يؤمنوا( واملصدر املؤول من
 .عىل نزع اخلافضنصب  حمل

ْجت −٣  :عال اخلمسة بحذف النونم األفَزُ
ِ وال تيأسوا من روح اهللاَِّ{  ْ ْ ََ ُ ِْ َ َ  .]٨٧ :يوسف[  } َ

مـن األفعـال ألنـه  ;جزمـه حـذف النـونوعالمـة  ,جمـزوم مضارع فعل :تيأسوا
 .اخلمسة



  

  )٤٠(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حالفتحرف عطف, مبني عىل  و
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,هية جازمةنا ال

 ألنـه مـن األفعـال ;وعالمة جزمـه حـذف النـون ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  تيأسوا
  واأللـف, رفع فاعلواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل وال,اخلمسة

 .للتفريق حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكونحرف جر,  من
 . وهو مضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة )من( اسم جمرور بـ )رمحة(   روح
 واجلــار ,وعالمــة جــره الكــرسة الظــاهرة مــضاف إليــه جمــرور, لفــظ اجلاللــة اهللا

 . )تيأسوا(واملجرور متعلقان بالفعل 
 .هلا من اإلعراب, ال حمل لة استئنافيةمجلة فعلية معطوفة عىل مج ):ال تيأسوا ( مجلة
M@ŠŁa@ÝnÈ½a@Ê‰bš½a@ÝÈÐÛaZ@@ @
  : ما كان آخره واو−١
 . يرفع بضمة مقدرة−أ
َ قل هذه سبييل أدعو إىل اهللاَِّ{ ِ ُ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ  .]١٠٨ :يوسف[  } ُ

 .رفعه الضمة املقدرة عىل الواو للثقلوعالمة   مرفوع,فعل مضارع :أدعو
 اإلعراب

 ــــــــــــــــــــــــــاإعراهب الكلمة
تقـديره  ا,ًضـمري مـسترت وجوبـ والفاعـل فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر, قل

 .أنت
اسم إشـارة, : ذه . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون, للتنبيه:ها هذه

 .مبني عىل الكرس يف حمل رفع مبتدأ
منـع مـن ظهورهـا  , عىل ما قبل اليـاءوعالمة رفعه الضمة املقدرة خرب مرفوع, سبييل



  

  )٤١(

يف  ضمري متصل, مبني عىل الـسكون  والياء, وهو مضاف,احلركة املناسبة للياء
 .جر مضاف إليه حمل

 والفاعـل ل,َقـِّرة عىل الـواو للثَّوعالمة رفعه الضمة املقد فعل مضارع مرفوع, أدعو
 .تقديره أنا ا,ًضمري مسترت وجوب

 . ال حمل له من اإلعراب,كونحرف جر, مبني عىل الس إىل
 واجلـار , وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة,)إىل(رور بــ اسـم جمـ لفظ اجلاللـة اهللا

 .واملجرور متعلقان بالفعل أدعو
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية مستأنفة ):قل( مجلة
  .)مقول القول( مفعول بهنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):هذه سبييل( مجلة
  .حال من الضمري يف سبييلنصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):دعوأ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل تعرب مجلة مفرسة ملا قبلها :أو

 :ب بفتحة ظاهرةَصْنُي اًواو ما كان آخره −ب
ًَ لن ندعو من دونه إهلا{ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ْْ َ  .]١٤ :الكهف[} َ

 .نصبه الفتحة الظاهرةوعالمة  ,منصوب مضارع ,فعل :ندعو
 :عراباإل
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف نفي ونصب واستقبال, لن
 , وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل آخـره,)لـن(مضارع منصوب بـ  فعل ندعو

 . )نحن(ا, تقديره ًوالفاعل ضمري مسترت وجوب
 .ل له من اإلعراب ال حم,حرف جر, مبني عىل السكون من
اهلـاء و ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره وهو مـضاف اسم جمرور بمن, دونه

 واجلـار واملجـرور ,ضمري متصل مبني عىل الكـرس يف حمـل جـر مـضاف إليـه
 . )إهلا كائنا من دونه(:  والتقدير,)إهلا(متعلقان بحال حمذوف من 



  

  )٤٢(

 .ة الظاهرة عىل آخرهوعالمة نصبه الفتح مفعول به منصوب, اًإهل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):لن ندعو ( مجلة
 :جيزم بحذف حرف العلة اًواو ما كان آخره −جـ

 .)وهو شطر من الطويل( .ٌ وازعُ والشيبُأصحا َّ أمل:ُو قلت 
 .)الواو(  جزمه حذف حرف العلة من آخرهوعالمة  ,جمزوم مضارع فعل :أصح

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح الواو
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة قلت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . له من اإلعراب حرف استفهام, مبني عىل الفتح, ال حمل:اهلمزة أملا
 .حرف نفي وجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ملا 

  مـن آخـره,)الـواو(وعالمة جزمه حـذف حـرف العلـة  فعل مضارع جمزوم, أصح
 .تقديره أنا ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,الواو حالية والشيب
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره رفوع,مبتدأ م الشيب
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره وازع

 .مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة سابقة :)قلت ( مجلة
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة فعلية :)أملا أصح ( مجلة
 . )أصح ( حال من الضمري يفنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية :)والشيب وازع( مجلة

  :اًألف ما كان آخره – ٢
 :بضمة مقدرة, وينصب بفتحة مقدرةيرفع الذي آخره ألف الفعل املضارع  −أ



  

  )٤٣(

 . اهللاَختشى َكَّإن  
 .املقدرة عىل األلف للتعذر رفعه الضمةوعالمة  ,مرفوع مضارع فعل :ختشى

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والكـاف , ال حمل له مـن اإلعـراب,مبني عىل الفتح يد ونصب, حرف توك:إن إنك

 .عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ضمري متصل, مبني
من ظهورها   منع,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف فعل مضارع مرفوع, ختشى

 . أنت:تقديره ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل التعذر,
 .ب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخرهلفظ اجلاللة مفعول به منصو اهللا

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):إنك ختشى( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):ختشى( مجلة

 .)ِ إال باخلريُاملؤمن يسعى لن(
 عـىل األلـف نصبه الفتحة املقـدرةوعالمة  ,)لن(منصوب بـ  مضارع فعل :يسعى

 .للتعذر
 :عراباإل

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف نفي ونصب واستقبال, لن

 مـن  منـع,املقـدرة عـىل األلـف وعالمة نصبه الفتحـة ,فعل مضارع منصوب يسعى
 .ظهورها التعذر

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره,فاعل مرفوع املؤمن
 مبني عـىل الـسكون,  عمله بالنفي والنقص يفيد احلرص,حرف استثناء, نقض إال

 .ال حمل له من اإلعراب
اسـم جمـرور  :اخلري .الباء حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب باخلري

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عـىل آخـره



  

  )٤٤(

 .بالفعل يسعى
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ): يسعى املؤمنلن ( مجلة
 : جيزم بحذف حرف العلة من آخره)لفأ(الفعل املضارع الذي ينتهي بـ  −ب

ُ وال يأب كاتب أن يكتب كام علمه اهللاَُّ{ َ َ ٌ َ ََ َ ََّ َ َ َُ ْ ْ َ ِ ْ  .]٢٨٢ :البقرة[} َ
 .حرف العلة من آخرهجزمه حذف وعالمة  , الناهية)ال(جمزوم بـ  مضارع فعل :يأب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون ,ناهية جازمة ال

 .وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره  الناهية,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  يأب
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, بكات
 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف مصدري ونصب, أن

ل ضـمري وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, والفاع ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  يكتب
نـصب  , يف حمـل)أن يكتـب( واملـصدر املـؤول مـن ,تقديره هو ا,ًمسترت جواز
 .لفعل يأبمفعول به ل

حـرف  :مـا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الكاف حرف جر, مبنـي عـىل الفـتح كام
  .مصدري, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

يف  واهلاء ضمري مبني عىل الـضم, فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, علمه
 .نصب مفعول به حمل

 واملـصدر ,ه الضمة الظـاهرة عـىل آخـرهوعالمة رفع لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, اهللا
  .)كتعليم اهللا له(:  والتقدير,جر بحرف اجلر الكاف يف حمل املؤول من ما والفعل

 . واكتفينا باألسهل, ال داعي لذكرها)ما (هناك وجوه أخر إلعراب −
 .هلا من اإلعراب ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ):ال يأب ( مجلة
 .هلا من اإلعراب ال حمل ة املوصول احلريفصل ):يكتب ( مجلة



  

  )٤٥(

 .هلا من اإلعراب ال حمل صلة املوصول احلريف :)علمه ( مجلة

 :اء ما كان آخره ي−٣
 : يرفع الفعل املضارع املنتهي بياء بضمة مقدرة للثقل−أ

َ إن اهللاََّ جيزي املتصدقني{  ِ ِّ ََ ُْ ِ ْ َ َّ  .]٨٨ :يوسف[} ِ
 .فعه الضمة املقدرة عىل الياء للثقلروعالمة   مرفوع,فعل مضارع :جيزي

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف توكيد ونصب, إن
 . الفتحة الظاهرةهوعالمة نصب اسم إن منصوب, لفظ اجلاللة اهللا

من ظهورها   منع,الياءوعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل  فعل مضارع مرفوع, جيزي
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل الثقل,

 والنون عـوض ,وعالمة نصبه الياء; ألنه مجع مذكر سامل مفعول به منصوب, املتصدقني
 .عن التنوين يف االسم املفرد

 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):جيزي( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل )تعليلية( ةمجلة اسمية استئنافي ):إن اهللا جيزي( مجلة
 :ضارع املنتهي بياء بفتحة ظاهرة ينصب الفعل امل−ب

 .)صدر بيت من الكامل(   .) مثلهَوتأيت ٍقُلُ عن خَهْال تن( 
 .نصبه الفتحة الظاهرةوعالمة  ,منصوب مضارع فعل :تأيت

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,مةناهية جاز ال
وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخـره;  الناهية,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ تنه



  

  )٤٦(

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل ألنه معتل اآلخر,
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب عن
 واجلار واملجـرور متعلقـان , جره الكرسة الظاهرة وعالمة ,)عن(اسم جمرور بـ  خلق

  .بالفعل تنه
حـرف ) أي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي بمعنـى مـع(الواو واو املعية  و

 .مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب
وعالمـة  نهي,ا بعد واو املعية املسبوقة بً املضمرة وجوب)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تأيت

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل  الفتحة الظاهرة عىل آخره,نصبه
 , وهو مـضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,) تأيت(مفعول به منصوب للفعل  مثله

 .جر مضاف إليه يف حمل اهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم,و
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية )ال تنه( :مجلة
 واملـصدر ,هلا مـن اإلعـراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول احلريف )تأيت( :ةمجل
ال يكن منـك  : والتقدير, معطوف عىل مصدر مستنبط من الكالم)أن تأيت ( مناملؤول 

 . )هني وإتيان
 :ل املضارع املنتهي بياء بحذف حرف العلة من آخرهع جيزم الف−جـ

ٍ مهام تأتنا به من آية{  ِ ِ َِ َْ ِ َ َْ َ َ لتسحرنا هبا فام نحن لك بمؤمننيْ ِ ِ ِْ ُ َ َ ِْ َ َ ُ ْ ََ ََ َ ِ  .]١٣٢ :األعراف[} َ
 .هجزمه حذف حرف العلة من آخروعالمة  ,جمزوم مضارع فعل :تأتنا

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, مهام
وعالمة جزمه حذف حـرف العلـة مـن  ألنه فعل الرشط, وم;فعل مضارع جمز تأتنا

 نـصب مفعـول بـه, يف حمـل  ضمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون,:ونا ,آخره
 .تقديره أنت ا,ًوجوبرت تمسضمري  والفاعل



  

  )٤٧(

ضـمري  :واهلـاء . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس به
ر , واجلار واملجـرور متعلقـان متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر بحرف اجل

 ).تأت( بالفعل 
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجرور متعلقان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة  ,)من(اسم جمرور بـ  آية

 ). به(بحال حمذوف من الضمري يف 
 .ل لـه مـن اإلعـرابمبني عىل الكـرس, ال حمـ  حرف,الالم حرف جر وتعليل لتسحرنا

ا بعد الم التعليل, وعالمة ً مضمرة جواز)أن(فعل مضارع منصوب بـ  :تسحر
ضـمري  :نـا .ا, تقديره أنتًنصبه الفتحة الظاهرة, والفاعل ضمري مسترت وجوب
 .متصل, مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به

أن ( املـؤول مـن  واملصدر, متعلقان بالفعل تسحرنا)سبق إعرابه(جار وجمرور  هبا
 .)تأيت( واجلار واملجرور متعلقان بـ,جر بالالم يف حمل ,)تسحرنا

 :ما . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,الفاء رابطة جلواب الرشط فام
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,نافية تعمل عمل ليس

 .رفع اسم ما ليف حم ضمري رفع منفصل, مبني عىل الضم, نحن
 ضـمري والكـاف , ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح لك

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,
 . )مؤمنني(باخلرب 

 ال حمـل لـه مـن ,حـرف مبنـي عـىل الكـرس ,الباء حرف جر زائد يفيد التوكيد بمؤمنني
ا عىل أنه خرب مـا, وعالمـة ًا منصوب تقديرًاسم جمرور لفظ :مؤمنني .اإلعراب

 .جره الياء; ألنه مجع مذكر سامل, والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
 :اجلمل

 .خرب للمبتدأ مهامرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):تأتنا( مجلة −١
 ألهنـا صـلة املوصـول ;هلا مـن اإلعـراب, ال حمل مجلة فعلية ):تسحرنا( مجلة −٢

 .احلريف



  

  )٤٨(

 ألهنـا ;جزم جواب الـرشط يف حمل ,مجلة اسمية ):ما نحن لك بمؤمنني( مجلة −٣
 .مقرتنة بالفاء



  

  )٤٩(
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َب وجيَصْنُ ويعَفْرُ ي  .رّ بحركات مقدرة للتعذّرُ
 . ) عىصْنَِ ملالعصا( 

اسـم ; ألنـه رفعه الضمة املقدرة عىل األلـف للتعـذروعالمة   مرفوع,اسم :العصا
 .مقصور

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر مبتدأ مرفوع, العصا
 . ال حمل له من اإلعراب,م حرف جر, مبني عىل الكرسالال ملن
 .جر بحرف اجلر يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, من

 مـن ظهـوره التعـذر,  منـع,فعل ماض, مبني عىل الفـتح املقـدر عـىل األلـف عىص
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل

 واجلـار ,  ألهنا صلة املوصـول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):عىص( ومجلة
 .كائنتقديره  , متعلقان بخرب حمذوف)ملن ( واملجرور
 . ألهنا ابتدائية;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ):العصا ملن عىص( ومجلة

َ ولقد زينا السامء الدنيا بمصابيح{ َ َِ َِ َ َّ َّْ ُّ َّ َ َْ َ َ  .]٥ :امللك[} َ
اسـم ; ألنـه ة املقدرة عىل األلف للتعذرنصبه الفتحوعالمة  ,اسم منصوب :الدنيا
 .مقصور

 : اإلعراب



  

  )٥٠(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح, استئنافية:الواو ولقد
 حرف مبني عىل الفـتح, ال حمـل لـه ,) دالة عىل قسم حمذوف(موطئة للقسم  الالم

 .من اإلعراب
 .يق, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف حتق قد
 ضمري : نا, الدالة عىل الفاعلني)نا(ـفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله ب زينا

 .رفع فاعل يف حمل متصل مبني عىل السكون,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, السامء
ملقدرة عىل األلف للتعذر; ألنـه وعالمة نصبه الفتحة ا نعت للسامء منصوب, الدنيا

 .اسم مقصور
 . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بمصابيح
جـاء  وعالمة جره الفتحة الظاهرة; ألنه ممنوع من الرصف اسم جمرور بالباء, مصابيح

 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل زينا,عىل صيغة منتهى اجلموع

 .) املستشفى يفَ املريضُزرت( 
; ألنه اسـم جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذروعالمة  ,اسم جمرور :املستشفى

 .مقصور
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة زرت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره,مفعول به منصوب املريض

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب يف
من ظهورها   منع,وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخره ,)يف(اسم جمرور بـ  املستشفى



  

  )٥١(

 . )ألنه اسم مقصور(التعذر 

 .هلا من اإلعرابل , ال حممجلة فعلية ابتدائية ):زرت ( مجلة
lM˜ìÔä½a@áüa@Z@ @
  :قلّلثِع االسم املنقوص بضمة مقدرة لَفْرُي −

 )للصالة املناديَناد ِ(. 
 .رفعه الضمة املقدرة عىل الياء للثقلوعالمة   مرفوع,اسم :املنادي

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
من ظهوره التعذر  منع,ر عىل آخرهفعل ماض, مبني عىل الفتح املقد ناد. 
 .; ألنه اسم منقوصقلّلثِلوعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء  فاعل مرفوع, املنادي
اسـم  :الـصالة . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكـرس للصالة

جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عـىل آخـره, واجلـار واملجـرور متعلقـان 
 .لفعل نادبا

  : االسم املنقوص بفتحة ظاهرةُبَصْنُي −
ُ يومئذ يتبعون الداعي ال عوج له{ َ َ ُ َْ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ ََّ ََّ  . ]١٠٨ :طه[   } ِ

 .نصبه الفتحة الظاهرةوعالمة  ,اسم منقوص منصوب :الداعي
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 :إذ ,و مـضاف وهـ,مة نصبه الفتحة الظـاهرة وعال ظرف زمان منصوب,:يوم مئذوي

 ,والتنوين عوض عـن مجلـة , وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه جمرور,
 .)يتبعون(واجلار واملجرور متعلقان بـ 

  ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة; النـون وعالمة رفعه ثبـوتفعل مضارع مرفوع, يتبعون
 والنون عوض عن ,فع فاعل ر متصل, مبني عىل السكون, يف حملوالواو ضمري



  

  )٥٢(

 .التنوين يف االسم املفرد
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب, الداعي

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,نافية للجنس تعمل عمل إن ال
 .نصب اسم ال مبني عىل الفتح, يف حمل عوج
ضمري متصل  :اهلاء و.من اإلعراب ال حمل له ,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح له

مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلـار واملجـرور متعلقـان بخـرب ال 
 .واجلار واملجرور يف حمل رفع خرب ال:  أو نقول,املحذوف

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):يتبعون( مجلة −١
 .ل من الداعيحانصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):ال عوج له( مجلة −٢

 :السم املنقوص بكرسة مقدرة للثقلجير ا −
 .)النادي يف َ الالعبونُبَّيتدر(

 .جره الكرسة املقدرة عىل الياء للثقلوعالمة  ,اسم جمرور :النادي
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فعل مضارع مرفوع, يتدرب
 والنـون عـوض عـن , ألنه مجع مذكر سـامل;رفعه الواو وعالمة فاعل مرفوع, نالالعبو

 .التنوين يف االسم املفرد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر مبني عىل السكون يف

 . من ظهورها الثقل منع, الكرسة املقدرة عىل الياءوعالمة جره اسم جمرور, النادي
 . حال من واو اجلامعة ر واملجرور متعلقان بالفعل يتدربواجلا

ْسم املنقوص حتِ االَنِّوُ إذا ن* ر احلركات عـىل ّدَقُ وت,اؤه يف حالتي الرفع واجلرَف يَذُ
 .الياء املحذوفة

 :يف حالة الرفع −



  

  )٥٣(

ٍ وجنى اجلنتني دان{ َ َ َِ ْ َ َّ  .]٥٤ :الرمحن[ } ََْ
 .رفعه الضمة املقدرة عىل الياء املحذوفةوعالمة   مرفوع,اسم :دان

 :اب اإلعر
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حالية حرف, مبني عىل الفتح الواو
مـن ظهورهـا   منـع,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل األلـف جنى

 .وهو مضاف ,رّالتعذ
ن التنوين  والنون عوض ع,ألنه مثنى وعالمة جره الياء; مضاف إليه جمرور, اجلنتني

 .يف االسم املفرد
ألنـه اسـم  رة عـىل اليـاء املحذوفـة;َّدَقـُوعالمة رفعه الضمة امل مرفوع, خرب دان

 . والتنوين عوض عن الياء املحذوفة,منقوص
 .حالنصب  يف حمل مجلة اسمية ):جنى اجلنتني دان( مجلة

  :يف حالة اجلر −
 .)ِّ إىل احلقٍ داع إىلُاستمعت( 

 .جره الكرسة املقدرة عىل الياء املحذوفةوعالمة  ,اسم جمرور :داع
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ري  والتـاء ضـم,ون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السك استمعت

 . رفع فاعليف حمل  مبني عىل الضم,متصل
 .عراب ال حمل له من اإل,حرف جر, مبني عىل السكون إىل
عالمة جره الكرسة املقدرة عىل الياء املحذوفة; ألنه اسـم و )إىل(اسم جمرور بـ  داع

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,والتنوين عـوض عـن اليـاء املحذوفـة ,منقوص
 .بالفعل استمعت



  

  )٥٤(

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف جر إىل
واجلار واملجرور  .ة الظاهرة عىل آخرهوعالمة جره الكرس ,)إىل(اسم جمرور بـ  احلق

 . )داع(متعلقان باسم الفاعل 
 :)اًمطلق(وتثبت الياء يف حالة النصب  −
ِ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليامن{ َ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ً ُ َ َْ ََّّ  .]١٩٣ :آل عمران[  } ِ

 . مع التنوين, أثبتت الياء,اسم منقوص منصوب :اًمنادي
 :اإلعراب

 راهبــــــــــــــــــــــــــاإع الكلمة
 وعالمة نصبه الفتحـة وب, منص)يا(مناد مضاف ألداة نداء حمذوفة تقديرها  ربنا

ضمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون, يف  :نا و.وهو مضاف ,الظاهرة عىل آخره
 .حمل جر مضاف إليه

ضـمري  :نـا . ال حمل له من اإلعراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إننا
 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم إن

ضمري متصل,  :نا .فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بضمري رفع متحرك سمعنا
 .مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل

  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره مفعول به منصوب, اًمنادي
 والفاعـل  املقدرة عـىل اليـاء للثقـل,وعالمة رفعه الضمة فعل مضارع مرفوع, ينادي

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز
اسـم  :اإليـامن . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكـرس لإليامن

جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عـىل آخـره, واجلـار واملجـرور متعلقـان 
 .بالفعل ينادي

 .هلا من اإلعراب, ال حمل فيةمجلة اسمية استئنا ):سمعنا إننا( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):سمعنا( مجلة
 .)اًمنادي(لـنعت  نصب يف حمل ,مجلة فعلية ):ينادي ( مجلة



  

  )٥٥(

 :االسم املنقوص املمنوع من الرصف* 
 .تقدر عالمة الرفع واجلر عىل آخره − 
ْحي −  .ين العوضض عنها بتنوّوَعُوي  حتذف الياءّمُف تنوين التنكري ثَذُ
 :يف حالة الرفع •
ٍ ومن فوقهم غواش{ َ ْ ْ ََ ْ ِ ِ  .]٤١: األعراف[ } َِ

 .رة عىل الياء املحذوفةّرفعه الضمة املقدوعالمة   مرفوع,اسم :غواش
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف جـر, : مـنل له من اإلعراب, حرف عطف مبني عىل الفتح ال حم: الواو منو

 . ال حمل له من اإلعراب,ي عىل السكونمبن
 :هـمو , وهو مضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ : فوق مفوقه

 . يف حمل جر مضاف إليه,ضمري متصل, مبني عىل السكون
 . )كائن(تقديره  واجلار واملجرور متعلقان بخرب مقدم حمذوف,

ألنه اسـم   املقدرة عىل الياء املحذوفة;وعالمة رفعه الضمة مبتدأ مؤخر مرفوع, غواش
 .والتنوين عوض عن الياء املحذوفة ,منقوص

 :اجلريف حالة  •
 .)ٍ بجوارُمررت( 

 املقـدرة عـىل −مـن الـرصفألنه ممنوع − جره الفتحةوعالمة  ,اسم جمرور :جوار
 .منقوص; ألنه اسم الياء املحذوفة
 : اإلعراب

 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة
 ضـمري :والتـاء .فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة مررت

 .رفع فاعل يف حمل متصل مبني عىل الضم,
اسـم   :جـوار . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل الكـرس:الباء بجوار



  

  )٥٦(

 املقـدرة عـىل اليـاء −ألنـه ممنـوع مـن الـرصف−جمرور, وعالمة جره الفتحـة 
 . والتنوين عوض عن الياء املحذوفة,ذوفة; ألنه اسم منقوصاملح

 :ويف حالة النصب تثبت الياء وتظهر الفتحة •
  .)َجواري ُا يعاقبًيِ قاضُرأيت( 

 .مل ينون; لذلك اسم منصوب ممنوع من الرصف :جواري
 :اإلعراب 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء , التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون رأيت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . الفتحة الظاهرة عىل آخرههوعالمة نصب مفعول به منصوب, اًقاضي
ضـمري  والفاعـل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره, فعل مضارع مرفوع, يعاقب

 . هو:تقديره ا,ًمسترت جواز
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره  منصوب,مفعول به جواري

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):رأيت( مجلة -
 .)اًقاضي(صفة لـ نصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يعاقب( مجلة -

 ومجلـة ,اً واحدًالفعل رأ ينصب مفعوال لذلك ;الرؤية هنا برصية وليست ذهنية
 .ًياثان به ًمفعواليعاقب صفة وليست 

u@M@@ÝÈÐÛaŠŁa@ÝnÈ½a@Ê‰bš½aZ@ @
 وجيزم بحـذف ,ه حركتا الرفع والنصبْيَلَر عَّدَقُت (ما كان معتل اآلخر باأللف −١
 ):األلف
 :مثال الرفع •
ُالعمل الطيب(   ). أثره يبقىُ

 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر: يبقى



  

  )٥٧(

 : اإلعراب
 ــــــــــــــــــــــــــاإعراهب الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره العمل
 .للعمل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره) صفة(نعت  الطيب
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف, منع من ظهورها  يبقى

 .التعذر
ضـمري : واهلـاءة رفعه الـضمة الظـاهرة, وهـو مـضاف, فاعل مرفوع, وعالم أثره

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه

 .مجلة اسمية ابتدائية, ال حمل هلا من اإلعراب): العمل الطيب يبقى(مجلة 
 ). العمل(مجلة فعلية, يف حمل رفع خرب للمبتدأ ): يبقى أثره(مجلة 
 :مثال النصب •
 .)ِ إال باخلرينسعىلن (
 .رّفعل مضارع منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلف للتعذ: سعىن

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف نفي ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب لن
, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلـف, منـع )لن(فعل مضارع منصوب بـ  نسعى

 . نحن:ا, تقديرهًوالفاعل ضمري مسترت وجوب .ا التعذرمن ظهوره
 حرف مبني عىل ,حرف استثناء نقض عملها بالنفي والنقص, وهي تفيد القرص إال

 .السكون, ال حمل له من اإلعراب
اسـم جمـرور  :اخلـري .الباء حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب باخلري

ظـاهرة عـىل آخـره, واجلـار واملجـرور متعلقـان بالباء, وعالمة جره الكرسة ال
 .بالفعل نسعى



  

  )٥٨(

وهذان النوعان تقدر عليهام الضمة يف حالة (ما كان معتل اآلخر بالواو أو الياء  −٢
, وحتذف الواو والياء يف حالة الرفع للثقل, وتظهر عليهام الفتحة يف حالة النصب خلفتها

 :)اجلزم
 :مثال الرفع •

 .)ِهِأبنائ ِ هبمةيسمو ُالوطن( −١
 .قلّ للث;رفعه الضمة املقدرة عىل الواووعالمة  ,مرفوع مضارع فعل :يسمو

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الوطن
 والفاعـل وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الواو للثقـل, فعل مضارع مرفوع, يسمو

 .تقديره هو ا,ًمسترت جوازضمري 
اسـم جمـرور : مهـة . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس هبمة

 . وهو مضاف,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 :اهلـاءو  , وهـو مـضاف,وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة مضاف إليه جمرور, أبنائه

 .إليهجر مضاف  يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الكرس,
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الوطن يسمو( مجلة
 .خرب للمبتدأ الوطنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يسمو( مجلة

 .)ِ الوطنَ حدودُ اجليشحيمي( −٢
 .لَقّ للث;درة عىل الياءاملقالضمة رفعه وعالمة   مرفوع,فعل مضارع :حيمي

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــاإعراهبـــــــــ الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء للثقل فعل مضارع مرفوع, حيمي
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, اجليش



  

  )٥٩(

 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, حدود
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, الوطن

 אאWW 
 :وذلك يف االسم املضاف إىل ياء املتكلم

 ُاتَكـَرَ حِهْيَلَر عَّدَقُا صحيح اآلخر تًإذا كان االسم املضاف إىل ياء املتكلم مفرد –أ 
 .اإلعراب الثالث

Wِكتايب يف ُقرأت −٣ .  ِكتايب ُقرأت −٢ . ِكتايبهذا  −١. 
إعرابـه مقـدرة عـىل آخـره وعالمـة  ,) وجمـرور,ومنـصوب ,مرفوع(اسم  :كتايب
 .للمناسبة

 : اإلعراب
IQH 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة,  :ذا . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,تنبيه لل:ها هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ
 مـن ظهورهـا اشـتغال  منع,مة املقدرة عىل آخرهعه الض وعالمة رفخرب مرفوع, كتايب

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : واليـاء, وهو مـضاف,املحل باحلركة املناسبة للياء
 .السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):هذا كتايب ( مجلة
IRH 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,ل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة فع قرأت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
من   منع,وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم مفعول به منصوب, كتايب



  

  )٦٠(

اليـاء ضـمري و ,  وهـو مـضاف,ظهورها اشتغال املحل باحلركـة املناسـبة لليـاء
 .جر مضاف إليه يف حمل , مبني عىل السكون,متصل

ISH 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .سبق إعراهبا يف املثال السابق قرأت

  ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
  منـع,)ما قبـل اليـاء(وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخره  ,)يف(اسم جمرور بـ  كتايب

ضـمري   واليـاء, وهـو مـضاف,ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياءمن 
 .جر مضاف إليه يف حمل متصل, مبني عىل السكون,

 فإنـه يعـرب اًاملضاف إىل ياء املتكلم مثنى أو مجع مـذكر سـاملاالسم  إذا كان − ب
 .ٍ وال تقدر احلركات حينئذ,باحلروف

 ). صديقايزارين  (
 . النون لإلضافةِتَفِذُ وح, وعالمة رفعه األلف; ألنه مثنىاسم مرفوع,: صديقاي
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, والنون للوقاية حرف مبني عىل  زارين

 ضمري متصل, مبني عـىل الـسكون, يف :والياء .الكرس, ال حمل له من اإلعراب
 .ب مفعول بهحمل نص

 وهـو , وحذفت النون لإلضافة,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه األلف; ألنه مثنى صديقاي
 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه: والياء .مضاف

 
 

ِصحبني ( َّمودعيَ  ). إىل املطارِّ



  

  )٦١(

اء او منقلبـة يـوالواسم مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه مجع مذكر سامل, : مودعي
 وحـذفت النـون ,ألهنا ساكنة, وجاء بعدها ياء مفتوحة والتي أدغمـت يف يـاء املـتكلم

 .لإلضافة
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, والنون للوقايـة حـرف : صحب صحبني

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : واليـاء .مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعـراب
 .السكون, يف حمل نصب مفعول به

ْقلبـت قد وفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه مجع مذكر سامل,  َّمودعي َ ِ هـذه الـواو ُ
 :واليـاء . وحذفت النون لإلضـافة, وهـو مـضاف, ياء املتكلمأدغمت يفياء و

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه
 .ر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف ج إىل

, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره, واجلار واملجـرور )إىل(اسم جمرور بـ  املطار
 .متعلقان بالفعل صحبني

 .مجلة فعلية ابتدائية, ال حمل هلا من اإلعراب): صحبني مودعي(ومجلة 

 اتر حركـّدَقـُا تًا أو منقوصـًاملضاف إىل ياء املـتكلم مقـصوراالسم إذا كان  −جـ
 بـل ,ال بـسبب إضـافته لليـاء واشـتغال املحـل بحركـة املناسـبة; عىل آخـرهاإلعراب 

 . لثقل من التعذر أو ا;لألسباب املذكورة يف حكم إعراب املنقوص واملقصور
َ هي عصاي أتوكأ عليها{  ْ ََ َ َ َ َ َُ َّ َ َ  .]١٨ :طه[ } ِ

رفعه الـضمة املقـدرة وعالمة  مرفوع, مضاف إىل ياء املتكلم اسم مقصور :عصاي
 .من ظهورها التعذر  منع,عىل األلف

 : اإلعراب



  

  )٦٢(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .رفع مبتدأ يف حمل ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, هي

 ,من ظهورها التعذر  منع,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف خرب مرفوع, عصاي
 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل مبني عىل الفتح,  والياء,وهو مضاف

ضـمري  والفاعـل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره, فعل مضارع مرفوع, أتوكأ
  .تقديره أنا ,اًمسترت وجوب

ضـمري  :هـا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عـىل الـسكون:عىل عليها
بحرف اجلر , واجلار واملجرور متعلقـان متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر 

 ).أتوكأ( بالفعل 
 ).مقول القول( مفعول بهنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):هي عصاي( مجلة
 . )الياء فقط(  أو من)عصاي( حال مننصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):أتوكأ( لةمج
 .)َّحمامي ُاسترشت(

نصبه الفتحة املقدرة ة وعالم ,اسم منقوص مضاف إىل ياء املتكلم منصوب :حمامي
مـن ظهورهـا الـسكون العـارض   منـع:أو نقـول .من ظهورهـا الثقـل  منع,عىل الياء
 .لإلدغام

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة استرشت

 . فاعلرفع يف حمل متصل مبني عىل الضم,
مـن   منـع,وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عـىل اليـاء  مفعول به منصوب,:حمامي حمامي

 يف حمـل ضمري متصل, مبني عـىل الفـتح,  والياء,  وهو مضاف,ظهورها الثقل
 .جر مضاف إليه

 אאWא،אW 



  

  )٦٣(

 املحـل بحركـة حـرف اجلـر من ظهورهـا اشـتغال منعوي ,تقدر احلركة عىل آخره
 . )يف مجع املذكر السامل واملثنى ( اًوقد تكون العالمة املقدرة حرف ,الزائد
ًكفى باهللاَِّ شهيد{ ِ َ ِ َ  .]٤٣ :الرعد[  }َ
 .اً جمرور لفظحمال مرفوع فاعل لفظ اجلاللة :اهللا

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .التعذرظهوره من   منع, الفتح املقدر عىل آخرهفعل ماض, مبني عىل كفى
 ال حمـل لـه مـن , حـرف مبنـي عـىل الكـرس,الباء حرف جـر زائـد للتوكيـد باهللا

عـىل أنـه ) اًتقدير(  ا, مرفوع حمالً اسم جمرور لفظ,لفظ اجلاللة :اهللا .اإلعراب
 .فاعل للفعل كفى

 . آخرهوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل متييز منصوب, اًشهيد

 .)!َباملجاهدين ْمِأكر(
 .ا بحرف اجلر الزائدًجمرور لفظ ,اًتقديرمرفوع  فاعل :املجاهدين
 : اإلعراب

 ــــــــــاـــإعراهبــــــــــ الكلمة
مبني عىل الفتح املقدر عـىل  فعل ماض جاء عىل صيغة األمر إلنشاء التعجب, أكرم

 .عارض لصيغة األمرمن ظهوره اشتغال حمله بالسكون ال  منع,آخره
فاعـل  :املجاهدين . حرف جر زائد, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب:الباء باملجاهدين

 .ا, وعالمة جره الياء; ألنه مجع مذكر ساملً جمرور بالباء لفظأكرم, مرفوع حمال

  .)ٍ أحدْمن َهل رأيت(
 . عىل أنه مفعول بها منصوب حمالًاسم جمرور لفظ :أحد

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٦٤(

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عل السكون,حرف استفهام هل
  والتـاء ضـمري, التصاله بتاء الفاعل املتحركـة;فعل ماض, مبني عىل السكون رأيت

 . رفع فاعليف حمل متصل مبني عىل الفتح,
 . ال حمل له من اإلعراب,ونحرف جر زائد للتوكيد, مبني عىل السك من
 مفعول به :أو نقول , عىل أنه مفعول به)اًتقدير( ا منصوب حمالًاسم جمرور لفظ أحد

 .وعالمة جره الكرسة ا بحرف اجلر الزائد,ً جمرور لفظمنصوب حمال
 .إىل تعليق هجمرورحرف اجلر الزائد أو الشبيه بالزائد ال حيتاج مع  :مالحظة 
 .)ٍ ميعادِ من ألفٌري خٍ صدفةَّبُر(

 .ا عىل أنه مبتدأًتقديرًمرفوعا  ,اً اسم جمرور لفظ:صدفة
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
, مبنـي عـىل الفـتح, ال )القلة أو الكثرة(يفيد االحتامل  حرف جر شبيه بالزائد رب

 .حمل له من اإلعراب
ا عىل أنه مبتدأ, وعالمة جـره الكـرسة ًع تقدير, مرفو)رب(ا بـ ًاسم جمرور لفظ صدفة

 .الظاهرة عىل آخره
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره خرب مرفوع, خري
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 .وهو مضاف ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  ألف
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,جره الكرسة الظاهرةوعالمة  مضاف إليه جمرور, ميعاد

 . )اًوقد حذفت مهزته ختفيف(باسم التفضيل خري 

 



  

  )٦٥(

@Ê‰bš½a@ÝÈÐÛa@laŠÇg@ @

Ê‰bš½a@ÉÏ‰Z@ @
 :عل املضارع الصحيح اآلخر بالضمةفع الفْرُي −

ُ يغفر ملن يشاء{  َ َْ ُ َْ َِ  .]١٢٩ :آل عمران[  } ِ
 .فعه الضمة الظاهرةروعالمة   مرفوع,فعل مضارع :) يغفر−يشاء (

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, يغفر

 .تقديره هو ا,ًجواز
اسـم موصـول,  :مـن . ال حمل له مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس ملن

 . بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل يغفرمبني عىل السكون, يف حمل جر
ضـمري   والفاعـل, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره,فعل مضارع مرفوع يشاء

 .تقديره هو ا,ًمسترت جواز
 .حالنصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):يغفر ( مجلة
 . ألهنا صلة املوصول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):يشاء ( مجلة

Ê‰bš½a@ÝÈÐÛa@k–ãZ@ @
 :ل املضارع الصحيح اآلخر بالفتحة ينصب الفع−
َ لن ينال اهللاََّ حلومها{ ُ َُُ َ َ ْ  . ]٣٧ :احلج[ } َ

 .نصبه الفتحةوعالمة  ,منصوب مضارع فعل :ينال
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . له من اإلعرابمبني عىل السكون, ال حمل حرف نفي ونصب واستقبال, لن



  

  )٦٦(

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,)لن(فعل مضارع منصوب بـ  ينال
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به مقدم منصوب, لفظ اجلاللة اهللا

ضمري متـصل,  :ها و. وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, حلومها
 .مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

אאאW 
  : لن−١
َ فلن أكون ظهريا للمجرمني{ ِ ِِ ْ ُْ ْ ًَ ِ َ َ ُ َ  .]١٧ :القصص[ } َ
  ).لن(منصوب بـ  مضارع  فعل:أكون ,حرف ناصب :لن

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

حرف نفي : لن .الفاء حرف استئناف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب فلن
 .صب واستقبال, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابون

وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل  ,)لن(فعل مضارع ناقص منصوب بـ  أكون
 .تقديره أنا اًواسمه ضمري مسترت وجوب .آخره

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره خرب أكون منصوب, اًظهري
اسـم  :املجـرمني . ال حمل له من اإلعـراب,لكرسالالم حرف جر, مبني عىل ا للمجرمني

جمرور بالالم, وعالمة جره الياء; ألنه مجع مذكر سـامل, والنـون عـوض عـن 
 ).اًظهري( التنوين يف االسم املفرد, واجلار واملجرور متعلقان باخلرب 

 : كي املصدرية−٢
َ فرددناه إىل أمه كي تقر عينها{ ُ َْ َّ ْ ِّ ََ ُ ْ ََ َ ِ ُ َ ِ َ  .]١٣ :القصص[ } َ
 .نصبه الفتحة الظاهرةوعالمة  ,)كي(منصوب بـ  مضارع فعل :تقر

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٦٧(

فعـل  :رددنـاه . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف عطف, مبني عىل الفتح:الفاء فرددناه
ضـمري  :نـا . الدالـة عـىل الفـاعلني)نـا(ماض, مبني عىل السكون التصاله بــ

ضمري متصل, مبنـي عـىل  :اهلاء .صل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعلمت
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب إىل
  , وهـو مـضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة عـىل آخـره ,)إىل(اسم جمرور بـ  أمه

 .جر مضاف إليه ليف حم  ضمري متصل, مبني عىل الكرس,:اهلاءو
 .حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب كي
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ,)كي(فعل مضارع منصوب بـ  تقر

ضمري متصل,  :ها و. وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ,فاعل مرفوع عينها
 .مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 :ملاجل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة استئنافية ):رددناه ( مجلة
 , ألهنـا صـلة املوصـول احلـريف;هلا من اإلعـراب ال حمل ,مجلة فعلية ):تقر ( مجلة

 .  املقدرةةجر بالم التعليل اجلار يف حمل ,)كي تقر ( منواملصدر املؤول 
 :)حرف جواب وجزاء(  إذن−٣
 .) سأذهب إىل احلج:ا ملن قالًجواب(     .)َكَبَأصح ْإذن( 

 .نصبه الفتحةوعالمة  ,)إذن(منصوب بـ  مضارع فعل :أصحبك
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف جواب وجزاء ونصب, إذن

 ة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل آخـره,وعالم ,)إذن(فعل مضارع منصوب بـ  أصحبك
والكاف ضمري متـصل, مبنـي عـىل  ,تقديره أنا ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل

 .نصب مفعول به يف حمل الفتح,



  

  )٦٨(

 : أن املصدرية−٤
ْ يريد اهللاَُّ أن خيفف عنكم{ ُُ َْ َُ ِّ َ ُ ْ َ  .]٢٨ :النساء[ } ِ

 .نصبه الفتحةوعالمة  ,)أن(منصوب بـ  مضارع فعل :خيفف
 :راباإلع
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فعل مضارع مرفوع, يريد
 . فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,لفظ اجلاللة اهللا
 .حرف مصدري ونصب واستقبال, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أن

ضـمري  والفاعل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  خيفف
 . هو :تقديره ا,ًمسترت جواز

ضـمري  :والكـاف . حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب:عن عنكم
 ,متصل مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر, واملـيم عالمـة مجـع الـذكور

ار واملجـرور متعلقـان حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب, واجلـ
  ).خيفف( بالفعل 

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية مستأنفة ):يريد ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)خيفف ( مجلة

 .مفعول به للفعل يريدنصب  يف حمل )أن خيفف( واملصدر املؤول من
 :املضارع بـ أن مضمرة نصب, −أ

אאWאW 
 : حتى−١
َ لن نربح عليه عاكفني حتى يرجع إلينا موسى{ ُ ْ ْ َ َْ ََّ َ َِ َ َ َ َ َ ْ ِْ َ ِ ِ ِ َ  .]٩١ :طه[} َ

 . )حتى(  مضمرة بعد)أن(منصوب بـ  مضارع فعل :يرجع
 : اإلعراب



  

  )٦٩(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف نفي ونصب واستقبال, مب لن

وعالمـة نـصبه الفتحـة  ,)لـن(منصوب بـ  فعل مضارع ناقص من أخوات كان نربح
 . نحن:تقديره ا,ًواسمه ضمري مسترت وجوب ,الظاهرة عىل آخره

 واهلـاء  ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,, حرف جر, مبني عىل السكون الظاهر:عىل عليه
 واجلـار واملجـرور ,جـر بحـرف اجلـر  يف حمل رس,ضمري متصل, مبني عىل الك

 . )عاكفني(متعلقان باخلرب 
 والنون عـوض ,وعالمة نصبه الياء; ألنه مجع مذكر سامل  منصوب,)نربح(خرب  عاكفني

 .عن التنوين يف االسم املفرد
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف غاية وجر, حتى
وعالمـة نـصبه الفتحـة  ا,ً مـضمرة بعـد حتـى وجوبـ)أن(فعل مضارع منـصوب بــ  يرجع

 .الظاهرة
ضـمري متـصل,  :نا . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:إىل إلينا

 .مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر
 .من ظهورها التعذر  منع,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف فاعل مرفوع, موسى
 .)مقول القول ( مفعول بهنصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):حلن نرب( مجلة
 ,هلـا مـن اإلعـراب, ال حمـل صلة املوصـول مجلة فعلية ):يرجع إلينا موسى( مجلة

  .)حتى ( جر بحرف اجلر يف حمل ,)أن يرجع ( املصدر املؤول من
 ): مل يكن−ما كان ( وهي الالم املسبوقة بكون منفي ; الم اجلحود−٢
ُ مل يك{  َ ْ ْن اهللاَُّ ليغفر هلمَ َ ََُ ِ ِْ  .]١٣٧ :النساء[  } ِ

ا بعد ً مضمرة وجوب)أن(منصوب بـ  مضارع  فعل:يغفر ,الالم الم اجلحود :ليغفر
 .الم اجلحود

 : اإلعراب



  

  )٧٠(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي وجزم, مبني عىل السكون مل

 بالكرس اللتقاء َكِّرُ ح,وعالمة جزمه السكون ,)مل(قص جمزوم بـ فعل مضارع نا يكن
 .الساكنني

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره مرفوع, اسم يكن ,لفظ اجلاللة اهللا
فعـل  : يغفر.  ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل الكرس ,ودحاجلالالم الم  ليغفر

الم اجلحود, وعالمة نصبه الفتحة ا بعد ً مضمرة وجوب)أن(مضارع منصوب بـ 
أن (  واملصدر املـؤول مـن , هو:ا, تقديرهًالظاهرة, والفاعل ضمري مسترت جواز

) يكـن(يف حمـل جـر بـالم اجلحـود, واجلـار واملجـرور متعلقـان بخـرب ) يغفر
 ).ا للغفران هلمًمل يكن اهللا مريد(: املحذوف, والتقدير

ضـمري : هـم . حمل لـه مـن اإلعـرابالالم حرف جر, مبني عىل الفتح, ال هلم
متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر بحـرف اجلـر , واجلـار واملجـرور 

 .متعلقان بالفعل يغفر
 ):إال أن(  أو)حتى(  بعد أو التي بمعنى− ٣
 ):حتى (  بمعنى–أ 
ُنكرب(   .)وهو عجز لبيت من الوافر(     .)تستجيبا للمنى أو ِّ

 .)حتى(  مضمرة بعد أو بمعنى)أن( منصوب بـ مضارع فعل :تستجيب
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ضمري  والفاعل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره, فعل مضارع مرفوع, نكرب

  . نحن:تقديره ا,ًمسترت وجوب
ور اسم جمـر :املنى . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للمنى

 .بالالم, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف, منع من ظهورها التعذر
 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف عطف بمعنى حتى, أو



  

  )٧١(

 ا بعـد أو التـي بمعنـى حتـى,ً مـضمرة وجوبـ)أن(فعل مضارع منصوب بــ  تستجيبا
ف مبني عـىل  حر, واأللف لإلطالق.وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره

 ) أن تـستجيب( واملـصدر املـؤول مـن , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,السكون
ليكونن منا تكبـري أو ( : والتقدير,معطوف عىل مصدر مفهوم من الفعل املقدم

 ). استجابة املنى

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):نكرب ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تستجيب ( مجلة

 ):إال أن (  بمعنى:ب
  .) اهللاَََيطيع أو َ املذنبُسأقاطع( 

 ).إال أن(  مضمرة بعد أو التي بمعنى)أن(منصوب بـ  مضارع فعل :يطيع
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : أقـاطع .عراب ال حمل له من اإل, حرف استقبال, مبني عىل الفتح:السني سأقاطع

مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره, والفاعل ضمري مسترت 
 .ا, تقديره أناًوجوب

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, املذنب
 . ال حمل له من اإلعراب,, مبني عىل السكون) إال أن(حرف عطف بمعنى  أو

 ,)إال أن( ا بعـد أو التـي بمعنـىًضمرة وجوبـ مـ)أن(فعل مضارع منصوب بـ  يطيع
 . هو:تقديره اًضمري مسترت جواز والفاعل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, ,لفظ اجلاللة اهللا
 , معطوف عىل مصدر مفهوم من الفعـل املتقـدم)أن يطيع(واملصدر املؤول من 

 .)ي مقاطعة للمذنب أو إطاعته هللاليكونن من(: والتقدير
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):سأقاطع ( مجلة



  

  )٧٢(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يطيع ( مجلة

 : املسبوقة بنفي حمض أو بطلب حمض بعد الفاء السببية− ٤
َ كلوا من طيبات ما رزقناكم وال { َ َ ْْ َ َ ُِّ َُ َْ ِ َِ ِتطغوا فيه فيحل عليكم غضبيُ َ َ ْ ْ َُ ََ ََّ ِْ ِ َِ ْ  . ]٨١ :طه[ } َ

 )أن(ب املضارع بعـدها بــ َصنُْي  ال تطغوا)ينف( الفاء سببية مسبوقة بطلب :فيحل
 .اًمضمرة وجوب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
واو ضـمري متـصل, وال , التصاله بواو اجلامعة;فعل أمر مبني عىل حذف النون كلوا

مبنـي عـىل  للتفريـق حـرف  واأللـف,رفـع فاعـل يف حمل مبني عىل السكون,
 .السكون, ال حمل له من اإلعراب

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
 . وهو مضاف,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  طيبات

 .اجلار واملجرور متعلقان بالفعل كلواو
 .جر مضاف إليه يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, ما

 :نـا . الدالـة عـىل الفـاعلني)نا( فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بـ:رزق رزقناكم
ضـمري متـصل,  :الكـاف .ضمري متصل, مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعـل

رف مبني عالمة مجع الذكور ح :امليم .مبني عىل الضم, يف حمل نصب مفعول به
 .عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

ناهيـة جازمـة  :ال . ال حمل له من اإلعراب,الواو حرف عطف, مبني عىل الفتح وال
 .حرف, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

وعالمة جزمه حذف النـون مـن آخـره; ألنـه مـن  ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  تطغوا
 ,رفع فاعـل يف حمل  متصل, مبني عىل السكون,والواو ضمري ,األفعال اخلمسة

 . ال حمل له من اإلعراب,للتفريق حرف مبني عىل السكون واأللف



  

  )٧٣(

ضـمري  :اهلـاء . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عـىل الـسكون:يف فيه
متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر بحرف اجلر , واجلـار واملجـرور متعلقـان 

 .بالفعل تطغوا
فعـل  :حيـل .حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب الفاء سببية فيحل

 مضمرة بعد فـاء الـسببية املـسبوقة بـالنهي, وعالمـة )أن(مضارع منصوب بـ 
 .نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره

ضـمري  :كـم . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل الـسكون:عىل عليكم
 حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقـان متصل, مبني عىل السكون, يف

 .بالفعل حيل
 منـع مـن ظهورهـا ,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل ما قبل الياء غضبي

بنـي مالياء ضـمري متـصل و ,اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء, وهو مضاف
 .عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):كلوا(  مجلة
 .له من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):رزقناكم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل كلوا :مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ):ال تطغوا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):حيل( مجلة

  .)َقفتتفوأال تدرس ( 
 ينـصب املـضارع بعـدها بــ )العرض بــ أال ( الفاء سببية مسبوقة بطلب :فتتفوق

 .اً مضمرة وجوب)أن(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف عرض أال

ضـمري  والفاعـل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره, فعل مضارع مرفوع, تدرس



  

  )٧٤(

 .تقديره أنت ا,ًمسترت وجوب
فعل  :تتفوق .حرف عطف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب  سببية:الفاء فتتفوق

فاء الـسببية املـسبوقة بـالعرض, الا بعد ً مضمرة وجوب)أن(مضارع منصوب بـ 
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائيةمجلة فعلية  ):تدرس ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تتفوق ( مجلة

 , معطوف عىل مصدر متصيد مـن الكـالم الـسابق)أن تتفوق ( املصدر املؤول من
 . )فوقأال يكون منك دراسة فت( :والتقدير

 :ملعية املسبوقة بنفي حمض أو طلب بعد واو ا−٥
ِ أم حس{ َ ْ َبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللاَُّ الذين جاهدوا مـنكم ويعلـم الـصابرينَ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ْ َ َْ َّ َ ُُ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ََّ ََْ ْ آل [} َ
 .]١٤٢ :عمران

ينـصب املـضارع  )ملـا(بــ ) خـالص ( الواو واو املعية املسبوقة بنفي حمض :ويعلم
 .اً مضمرة وجوب)أن(بعدها بـ 

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــــــــاإعراهبـ الكلمة

 ال حمـل لـه مـن ,, مبني عىل الـسكون)وهي املنقطعة بمعنى بل(حرف عطف  أم
 .اإلعراب

 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة حسبتم
عالمة مجـع الـذكور حـرف   وامليم,رفع فاعل يف حمل ,متصل مبني عىل الضم

 . ال حمل له من اإلعراب,نمبني عىل السكو
 .حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أن

وعالمة نصبه حذف النون من آخره; ألنه مـن  ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تدخلوا



  

  )٧٥(

 ,رفع فاعـل يف حمل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون ,األفعال اخلمسة
 واملـصدر , ال حمل له من اإلعـراب,نواأللف للتفريق حرف مبني عىل السكو

 . سد مسد مفعويل حسب) أن تدخلوا(املؤول من 
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره مفعول به منصوب, اجلنة
حـرف نفـي  : ملـا., ال حمل له من اإلعـرابالفتححرف مبني عىل  الواو حالية وملا

 .وجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
ا ً منعـ;ك بالكـرسِّرُ حـ,وعالمـة جزمـه الـسكون ,)ملا(فعل مضارع جمزوم بـ  لميع

 .اللتقاء الساكنني
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, اهللا

 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول مبني عىل الفتح, الذين
و ضمري متصل, مبنـي والوا ,فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة جاهدوا

للتفريق حرف مبني عىل السكون, ال   واأللف,فاعل رفع يف حمل عىل السكون
 .حمل له من اإلعراب

 ضـمري الكـافو , ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منكم
عالمـة مجـع الـذكور  املـيم و,يف حمل جر بحرف اجلر متصل مبني عىل الضم,
 واجلار واملجـرور متعلقـان , ال حمل له من اإلعراب,نحرف مبني عىل السكو

 .فاعل جاهدوا) الواو(بحال حمذوف من 
 :يعلـم . ال حمل له من اإلعراب,واو املعية حرف عطف, مبني عىل الفتح الواو ويعلم

ا بعـد واو املعيـة, وعالمـة نـصبه ً مضمرة وجوب)أن(فعل مضارع منصوب بـ 
.  هـو:ا, تقـديرهًعـل ضـمري مـسترت جـوازالفتحة الظاهرة عـىل آخـره, والفا

معطـوف عـىل مـصدر متـصيد مـن الكـالم ) أن يعلـم(واملصدر املؤول مـن 
 ).وليس ثمة علم بمن جاهد وعلم بمن صرب: ( السابق, والتقدير

 والنـون عـوض ,وعالمة نصبه الياء; ألنه مجع مذكر سامل مفعول به منصوب, الصابرين
 .عن التنوين يف االسم املفرد



  

  )٧٦(

 :جلملا
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية مستأنفة ):حسبتم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تدخلوا( مجلة
 .حالنصب  يف حمل ,مجلة فعلية :) يعلم اهللاامل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):جاهدوا( مجلة
هلا مـن , ال حمل )أن( صلة املوصول احلريف علية صلة املوصولمجلة ف :)يعلم( مجلة
 .اإلعراب

 .)َ اللبنَترشبو َ السمكِال تأكل(
والفعل املـضارع بعـدها  ,)النهي( قة بطلب حمضوالواو واو املعية املسب :وترشب
 .اً مضمرة وجوب)أن(منصوب بـ 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,ة جازمةناهي ال
ا ً منعـ; بالكـرسَكِّرُ حـ,وعالمـة جزمـه الـسكون ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  تأكل

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل اللتقاء الساكنني,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, السمك
 .ة حرف عطف, مبني عـىل الفـتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب واو املعي:الواو وترشب

ا بعد واو املعية, وعالمـة ً مضمرة وجوب)أن(فعل مضارع منصوب بـ  :ترشب
ا تقـديره أنـت, ًنصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره, والفاعل ضمري مسترت وجوبـ

معطوف عىل مصدر متصيد من الكالم الذي ) أن ترشب(واملصدر املؤول من 
 ).اًال يكن منك أكل السمك ورشب اللبن مع( :تقديرالقبله, و

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, اللبن
 :اجلمل



  

  )٧٧(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية :)ال تأكل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)ترشب ( مجلة

 : كي اجلارة−٦
 .)َ يتفوقكي ُ الطالبَدرس( 

الفعـل املـضارع بعـدها و )درس الطالب ليتفوق( كي هنا تعليلية بمعنى الالم أي
 .)واملسألة فيها خالف ( .اً مضمرة وجوب)أن(منصوب بـ 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره درس

 . رفعه الضمة الظاهرة عىل آخرهوعالمة فاعل مرفوع, الطالب
 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ,تعليلية جارة بمعنى الالم كي

وعالمة نصبه الفتحـة   اجلارة,)كي( مضمرة بعد )أن(فعل مضارع منصوب بـ  يتفوق
 واملـصدر املـؤول ,تقديره هو اًوالفاعل ضمري مسترت جواز الظاهرة عىل آخره,

 .)كي(, يف حمل جربـ )قأن تفو(من 
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):درس الطالب ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يتفوق ( مجلة

אאWאאFEאאW 
 بـرشط أن تكـون , العاطفـة)وأ(ا بعـد ً مضمرة جواز)أن(صب املضارع بـ ْنُ ي– ١

 : أي جامد غري مشتق;مسبوقة باسم خالص
ِال مفر من الدراسة (  . )َأو تفشلَّ



  

  )٧٨(

ينـصب املـضارع ) الدراسة( عطفت الفعل عىل اسم رصيح , عاطفة:أو: أو تفشل
 .اً مضمرة جواز)أن(بعدها بـ 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب, تعمل عمل إننافية للجنس ال
 .اسم ال النافية للجنس, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب مفر
ا ًك بـالفتح منعـِّرُحرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له مـن اإلعـراب , حـ من

 .اللتقاء الساكنني
 واجلار واملجـرور متعلقـان , وعالمة جره الكرسة الظاهرة,)من(اسم جمرور بـ  الدراسة

 ).ال مفر كائن من الدراسة(: بخرب ال املحذوف, والتقدير
 .حرف عطف, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أو

ا بعـد أو, وعالمـة نـصبه الفتحـة ً مضمرة جـواز)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تفشل
 واملصدر املؤول ا, تقديره أنت,ًالظاهرة عىل آخره, والفاعل ضمري مسترت وجوب

ال مفـر مـن (: , يف حمل جـر, والتقـدير)الدراسة(معطوف عىل ) أن تفشل(من 
 ). الدراسة أو الفشل

 :اجلمل
 .مجلة اسمية ابتدائية, ال حمل هلا من اإلعراب): ال مفر من الدراسة(مجلة 
 .مجلة فعلية صلة املوصول, ال حمل هلا من اإلعراب): تفشل(مجلة 
بوقة  برشط أن تكون مس,واو العاطفةالا بعد ًبأن مضمرة جوازينصب املضارع  −٢

 :باسم خالص أي جامد غري مشتق
 .) عليهَكِ من إرصارٌخري َوتعتذر ِ باخلطأُاالعرتاف(

فنصب بـ مضارع  فعل  وجاء بعده, باسم خالصَقِبُالواو حرف عطف س :وتعتذر
 .اً مضمرة جواز)أن(

 : اإلعراب



  

  )٧٩(

 ـــــــــــــــاإعراهبـــــــــــ الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, االعرتاف
اسم جمرور بالبـاء,  :اخلطأ .الباء حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب باخلطأ

 ).االعرتاف(وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان باملصدر 
فعـل  : تعتـذر.الفتح, ال حمل له مـن اإلعـرابحرف عطف, مبني عىل  :الواو وتعتذر

ا بعد الواو العاطفة التي عطفت الفعل ً مضمرة جواز)أن(مضارع منصوب بـ 
, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, والفاعل ضمري مسترت )االعرتاف( عىل االسم

 .معطوف عىل االعرتاف) أن تعتذر(ا, تقديره أنت, واملصدر املؤول من ًوجوب
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فوع,خرب مر خري
 .حرف جر مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من

 , وهـو مـضاف, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة,)من( اسم جمرور بـ :إرصار إرصارك
واجلار واملجرور متعلقان . يف حمل جر مضاف إليه  ضمري متصل مبنيالكافو

  .)خري(باخلرب 
واهلـاء ضـمري   ال حمل له مـن اإلعـراب,,ىل السكون حرف مبني ع:عىل عليه

 واجلار واملجرور متعلقان باملصدر , حمل جر بحرف اجلريفمتصل, مبني 
 .) إرصار(
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية): االعرتاف خري ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تعتذر ( مجلة
بـرشط أن تكـون  , العاطفة)الفاء(ا بعد ً مضمرة جواز)أن( ينصب املضارع بـ −٣
 : أي جامد غري مشتق;وقة باسم خالصمسب

 .)ه البيانيةَ صورَفتستخرج ِّ النصَأمتنى حتليل(



  

  )٨٠(

ب َصنـُْ ي)حتليل ( عىل اسم مضارع  عطفت فعل, حرف عطف)الفاء ( :فتستخرج
 .اً مضمرة جواز)أن(املضارع بعدها بـ 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 وعالمـة رفعـه الـضمة املقـدرة عـىل األلـف للتعـذر, فعل مضارع مرفـوع, أمتنى

 . أنا:تقديره ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل
 . وهو مضاف, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب, حتليل
 .كرسة الظاهرةوعالمة جره ال مضاف إليه جمرور, النص

فعـل  :تستخرج . حرف عطف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب:الفاء فتستخرج
ا بعـد الفـاء العاطفـة, وعالمـة نـصبه ً مضمرة جواز)أن(مضارع منصوب بـ 

ا, تقـديره نحـن, ًالفتحة الظاهرة عىل آخـره, والفاعـل ضـمري مـسترت وجوبـ
 .حتليل, يف حمل نصبمعطوف عىل ) ستخرجتأن (واملصدر املؤول من 

اهلـاء و , وهـو مـضاف,وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة مفعول به منصوب, صوره
 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل مبني عىل الضم,

 منصوب مثله, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل )صوره(ـ ل)صفة(نعت  البيانية
 .آخره

 :جلملا
 .هلا من اإلعراب حمل , الفعلية ابتدائية مجلة ):أمتنى ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):ستخرجت ( مجلة
 بـرشط أن تكـون ; العاطفـة)ثـم(ا بعـد ً مضمرة جواز)أن( ينصب املضارع بـ −٤

 :مد غري مشتق أي جا;مسبوقة باسم خالص
 .)ٌ عظيمٌ إىل غريك عملهَري تعَّثم َ الكتابَقراءتك(

ينـصب  )قراءتك(عطفت الفعل املضارع عىل اسم رصيح  ,طفة عا)ثم( :ريهثم تع
 .اً مضمرة جواز)أن(املضارع بعدها بـ 



  

  )٨١(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
  , وهـو مـضاف,وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة عـىل آخـره مبتدأ مرفوع, قراءتك

 .ليهجر مضاف إ يف حمل الكاف ضمري متصل, مبني عىل الفتح,و
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,) للمصدر قراءة(مفعول به منصوب  الكتاب

 .حرف عطف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ثم
وعالمة نصبه الفتحـة  ا بعد ثم,ً مضمرة جواز)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تغريه

صل واهلـاء ضـمري متـ تقديره أنت, ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل الظاهرة,
 ) أن تغـريه( واملصدر املـؤول مـن. نصب مفعول به يف حمل مبني عىل الضم

 .رفع يف حمل ,) قراءتك(معطوف عىل املصدر 
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب إىل

 :الكـافو , وهو مـضاف,هرة وعالمة جره الكرسة الظا)إىل(اسم جمرور بـ  غريك
 . يف حمل جر مضاف إليهضمري متصل, مبني عىل الفتح,

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع,)قراءتك(للمبتدأ خرب  عمل
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرةلعمل, مرفوع مثله,) صفة(نعت  عظيم

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):قراءتك عمل ( مجلة
 .هلا من اإلعراب حمل , المجلة فعلية صلة املوصول ):تغريه ( مجلة
 :التعليل ا بعد الم العاقبة والمً مضمرة جواز)أن( ينصب املضارع بـ – ٥
ً فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا{ َُ ُ ََ َ َ ْ َ ُْ َ َُْ َ َِ ِ ُ َ َ ْ  .]٨:القصص[} َ

 .اً بـ أن مضمرة جواز)يكون ( ينصب املضارع بعدها الالم للعاقبة, :ليكون
 : اإلعراب

 راهبــــــــــــــــــــــــــاإع الكلمة



  

  )٨٢(

فعـل  :التقطـه . حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له مـن اإلعـراب:الفاء فالتقطه
ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخـره, واهلـاء ضـمري متـصل, مبنـي عـىل 

 .الضم, يف حمل نصب مفعول به
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, وهو مضاف فاعل مرفوع, آل
 ألنـه ممنـوع مـن ; وعالمة جره الفتحة نيابـة عـن الكـرسةمضاف إليه جمرور, ونفرع

 .الرصف للعلمية واألعجمية
: يكـون .مبني عىل الكرس, ال حمل له مـن اإلعـراب  حرف,الالم للعاقبة جارة ليكون

ا بعد الم التعليل, وعالمـة ً مضمرة جواز)أن(فعل مضارع ناقص منصوب بـ 
 . هو:ا تقديرهًواسمه ضمري مسترت جواز ,نصبه الفتحة الظاهرة

 ضـمري :اهلـاءو  ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح هلم
 عالمـة مجـع الـذكور :املـيم و,جر بحرف اجلر يف حمل متصل مبني عىل الضم,

 واجلار واملجرور متعلقان , ال حمل له من اإلعراب ,حرف, مبني عىل السكون
 .اباخلرب عدو

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة خرب يكون منصوب, اعدو
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 ,وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة ا منـصوب مثلـه,اسم معطوف عـىل عـدو اًحزن
 .)الالم(جر بحرف اجلر  يف حمل ,) أن يكون(واملصدر املؤول من 

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ):فالتقطه آل ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):ايكون عدو ( مجلة

 .)ال( بعد الم التعليل إذا فصل بينها وبني الفعل بـ )أن ( وجيب إظهار
 .)ُ العرضَكَ يفوتّلئال ْأرسع(

 .ارها فوجب إظه,وقعت أن بعد الم التعليل :لئال
 : اإلعراب



  

  )٨٣(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل فعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر, أرسع
 :أن . حرف مبني عـىل الكـرس, ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب, تعليلية جارة:الالم لئال

نافيـة  :ال .عـرابال حمل له من اإل حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,ال عمل هلا

 والكاف ضـمري , وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  يفوتك
أن ( واملـصدر املـؤول مـن , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,متصل مبني عىل الفتح

 .جر بالالم يف حمل ,)يفوت
 .مة رفعه الضمة الظاهرة وعالفاعل مرفوع, العرض

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):أرسع ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يفوتك ( مجلة

Ê‰bš½a@ÝÈÐÛa@â‹aìuZ@ @
ْ جي−  :م الفعل املضارع الصحيح اآلخر بالسكونَزُ
َ أمل نرشح لك صدرك{ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ  .]١: رشحال[ } َ

 .فعل مضارع جمزوم, وعالمة جزمه السكون: نرشح
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حرف نفي  :مل .حرف استفهام, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب: اهلمزة أمل

 .وجزم وقلب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
, وعالمة جزمه الـسكون الظـاهر, والفاعـل ضـمري )مل(فعل مضارع جمزوم بـ  نرشح

  . نحن:ا, تقديرهًمسترت وجوب
 .الالم حرف جر, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب لك



  

  )٨٤(

ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمـل جـر بحـرف اجلـر, واجلـار واملجـرور  الكاف
 .متعلقان بالفعل نرشح

الكاف و ,فتحة الظاهرة, وهو مضافمفعول به منصوب, وعالمة نصبه ال صدرك
 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه

 JאאW 
  :  مل−١
ْ مل يلد ومل يولد{ َْ ُ َْ َْ ََ  .]٣ :اإلخالص[ } ِ
 .)مل(أفعال مضارعة جمزومة بـ  :) يولد–يلد (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رف نفي وقلب وجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابح مل
 والفاعـل ضـمري وعالمة جزمه السكون الظـاهر, ,)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يلد

 . هو:تقديره ا,ًمسترت جواز
حـرف نفـي : مل . حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب:الواو ومل

 .ل له من اإلعرابوقلب وجزم, مبني عىل السكون, ال حم
وعالمة جزمـه الـسكون الظـاهر  ,)مل(فعل مضارع, مبني للمجهول جمزوم بـ  يولد

 . هو:تقديره ا,ًازوونائب الفاعل ضمري مسترت ج
 :اجلمل
 .خرب ثالث للمبتدأ هورفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):مل يلد ( مجلة
 .رفع يف حمل ,مجلة فعلية معطوفة عىل اجلملة السابقة ):مل يولد ( مجلة
  : ملا−٢
  .)ُ الدرسِأ يبداَّ وملُوصلت(

 .ا اللتقاء الساكننيً منع;بالكرس, وحرك السكون )ملا(جمزوم بـ  مضارع فعل :يبدأ



  

  )٨٥(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضمري : والتاء,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة وصلت

 .رفع فاعل يف حمل ل, مبني عىل الضم,متص
حرف نفي  :ملا . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب, حالية:الواو وملا

 .وقلب وجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
ا ً منعـ;ك بالكـرسِّرُ حـ,وعالمة جزمه الـسكون  ,)ملا(فعل مضارع جمزوم بـ  يبدأ

 .اللتقاء الساكنني
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, رسالد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):لتصو( مجلة
 .حالنصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):ملا يبدأ الدرس( مجلة
 : الم األمر−٣
 .)ْ لكمّألصلقوموا ف(

 .مرجمزوم بالم األ مضارع  فعل)أصل( , الم األمر)الالم( :ألصل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والواو ضـمري متـصل, , التصاله بواو اجلامعة;فعل أمر مبني عىل حذف النون قوموا

حـرف مبنـي عـىل  للتفريـق  واأللـف,رفـع فاعـل يف حمـل مبني عل الـسكون
 .السكون, ال حمل له من اإلعراب

 ,الم األمـر :الالم . الفتح, ال حمل هلا من اإلعراب حرف مبني عىل, استئنافية:الفاء فألصل
فعل مضارع جمزوم بـالم  :ِّلَصُأ .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

 .األمر, وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ; ألنه معتل اآلخر



  

  )٨٦(

ضـمري  :الكـاف . حرف جر مبني عىل الفتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب:الالم لكم
 ,, مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر, وامليم عالمـة مجـع الـذكورمتصل

 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):قوموا ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية :)أصل ( مجلة

 : ال الناهية−٤
َّ ال يت{ َ َخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمننيَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْْ ُِْ ُ ْ ْ ََ َ َ ِ َ ْ  .]٢٨ :آل عمران[ } ُ

 . الناهية)ال(جمزوم بـ  مضارع  فعل:يتخذ , ناهية جازمة:ال :ال يتخذ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . اإلعراب حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من,ناهية جازمة ال

ا ً منعـ; بالكـرسَكِّرُ حـ,وعالمـة جزمـه الـسكون ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  يتخذ
 .اللتقاء الساكنني

 والنـون عـوض عـن , ألنه مجع مـذكر سـامل;وعالمة رفعه الواو فاعل مرفوع نواملؤمن
 .التنوين يف االسم املفرد

 والنـون ,ع مـذكر سـاملوعالمة نصبه الياء; ألنـه مجـ مفعول به أول منصوب, الكافرين
 .عوض عن التنوين يف االسم املفرد

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به ثان منصوب, أولياء
 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
 . وهو مضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة )من(اسم جمرور بـ  دون

 والنون عوض عن , ألنه مجع مذكر سامل;اءمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الي املؤمنني
 . واجلار واملجرور متعلقان بنعت حمذوف من أولياء,التنوين يف االسم املفرد



  

  )٨٧(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ال يتخذ املؤمنون ( مجلة

אאאW 
 : احلض−أ
 .)ْتفز نصيحتي ُ تقبلهال(

 .)هال( يف جواب الطلب ; ألنه وقعجمزومع  مضارفعل :تفز
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف حتضيض, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب هال
والفاعـل ضـمري مـسترت  فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, تقبل

 .تقديره أنت ا,ًوجوب
  منع,وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم مفعول به منصوب, نصيحتي

ضمري   والياء,  وهو مضاف,من ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء
 .جر مضاف إليه يف حمل متصل, مبني عىل السكون,

وعالمـة جزمـه الـسكون  يف جـواب الطلـب, فعل مضارع جمزوم; ألنه وقع تفز
 .تقديره أنت ا,ًمسترت وجوبضمري  والفاعل الظاهر,

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تقبل (  مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):تفز ( مجلة
 : األمر−ب

ْحت ِكَمكان(  .)شطر من بيت من الوافر(  .)يِ أو تسرتحييِدَمُ
 :اإلعراب
 ـــــــــــاإعراهبـــــــــــــــ الكلمة



  

  )٨٨(

 ,) بمعنـى اثبتـي(  ال حمل له مـن اإلعـراب,اسم فعل أمر, مبني عىل الكرس ِمكانك
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل

ْحت  ألنـه مـن ; ألنه جواب الطلب, وعالمة جزمه حذف النون;فعل مضارع جمزوم مديُ
 .رفع فاعلضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل   والياء,األفعال اخلمسة

 ال حمـل لـه مـن , مبني عـىل الـسكون,)عطف مجلة عىل مجلة(حرف عطف  أو
 .اإلعراب

ْفعل مضارع جمزوم بالعطف عىل حت تسرتحيي وعالمة جزمه حذف النون; ألنـه  دي,َمُ
 يف حمـل رفـع , والياء ضمري متصل مبني عىل الـسكون,من األفعال اخلمسة

 .فاعل
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل لية ابتدائيةمجلة فع ):مكانك ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):حتمدي ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة حتمدي ):تسرتحيي ( مجلة

 .)ْتسلم ِ السوءِ عن صديقْابتعد( 
 .يف جواب الطلب ; ألنه وقعجمزوم مضارع فعل :تسلم
 :راب اإلع
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . أنت:تقديره ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل مبني عىل السكون الظاهر, فعل أمر ابتعد
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب عن

 .وهو مضاف ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم جمرور بـ عن, صديق
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ور,مضاف إليه جمر السوء

 .بالفعل ابتعد
 ألنه وقـع يف جـواب الطلـب, وعالمـة جزمـه الـسكون ;مضارع جمزوم فعل تسلم

 . أنت: تقديره,اًوالفاعل ضمري مسترت وجوب ,الظاهر



  

  )٨٩(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):ابتعد ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):تسلم ( مجلة

אאאW 
  :أدوات الرشط اجلازمة 
 :ْنِ إ−١
ْ إن تنرصوا اهللاََّ ينرصكم{ َُ ْ ُُ ُْ ْ َ ْ  .]٧ :حممد[ } ِ
 فعـل الـرشط  أوهلـام; من أدوات الرشط اجلازمة التي جتزم فعلـني مـضارعني:ْنِإ

 .)ينرصكم( الرشطجواب  والثاين ,)تنرصوا(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,حرف رشط جازم إن

وعالمة جزمه حذف النـون; ألنـه مـن  , ألنه فعل الرشط;فعل مضارع جمزوم تنرصوا
 ,فاعـلرفع  يف حمل والواو ضمري متصل مبني عىل السكون, ,األفعال اخلمسة

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,للتفريق واأللف
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  مفعول به منصوب,,لفظ اجلاللة اهللا

 الـرشط, وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب ينرصكم
نـي عـىل  مب, ضمري متصل:الكاف و, تقديره هو,اًضمري مسترت جواز والفاعل

ْعالمة مجـ  وامليم,نصب مفعول به لحمالضم يف  ع الـذكور حـرف مبنـي عـىل َ
 . ال حمل له من اإلعراب,السكون

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية مستأنفة :)تنرصوا ( مجلة



  

  )٩٠(

هلـا مـن , ال حمل مجلة فعلية جواب رشط جازم غري مقرتنة بالفاء ):ينرصكم ( مجلة
 .اإلعراب
 : ماْإذ – ٢
 .)ِ األيامَ حوادثْتأمن ِ بالعلمْتتسلحإذ ما (
ْ من أدوات الرشط اجلازمة التي جت:اَ مْذِإ  فعـل الـرشط  أوهلـام; مضارعنيْنيَلْعِم فِزَ

 .)تأمن ( جواب الرشط والثاين ,)سلحتت(
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .السكون, ال حمل له من اإلعراب مبني عىل ,حرف رشط جازم اَ مْذِإ

 وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, فعل مضارع جمـزوم; ألنـه فعـل الـرشط, تتسلح
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل

اسـم جمـرور  :العلم .الباء حرف جر مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب بالعلم
ملجـرور متعلقـان بالفعـل بالباء, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار وا

 .تتسلح
 وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, الـرشط, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب تأمن

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل
 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, حوادث
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, األيام

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تتسلح ( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعلية جواب رشط جازم غـري مقـرتن بالفـاء ):تأمن ( مجلة
 .اإلعراب
 : من− ٣



  

  )٩١(

ُ فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره{ ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ َ ْ ْ  .]٧ :الزلزلة[ } َ
 ,)يعمـل ( فعل الرشط  أوهلام;رعني مضاْنيَلْعِاسم رشط جازم للعاقل جيزم ف :من
 .)هَرَي( جواب الرشطوالثاين 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح الفاء
 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, من

 ,وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر , ألنـه فعـل الـرشط;فعل مضارع جمـزوم يعمل
 . تقديره هو,اًوالفاعل ضمري مسترت جواز

 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, مثقال
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, ذرة
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متييز منصوب, اًخري
وعالمة جزمه حـذف حـرف العلـة  لرشط,ا فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب يره

واهلـاء  تقديره هو, ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل اآلخر, من آخره; ألنه معتل
 .نصب مفعول به يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم,

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية سابقة ):من يعمل ( مجلة
 .)من (  للمبتدأخربرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يعمل ( مجلة
ألهنـا جـواب رشط جـازم غـري  ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):يره ( مجلة

 .مقرتن بالفاء
  : ما− ٤
ُ وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه{ ْ َُ َ ِّ ُِ َ ٍ ْ ْ ُ َِ ُِ ُْ َ ِ  .]٢٠:املزمل[ } َ



  

  )٩٢(

 فعـل الـرشط  أوهلـام;اسم رشط جازم لغـري العاقـل جيـزم فعلـني مـضارعني :ما
 . )جتدوه ( جواب الرشط والثاين ,)اتقدمو(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ,اعرتاضية و
ألن فعـل (نـصب مفعـول بـه  يف حمـل اسم رشط جازم, مبني عىل الـسكون, ما

 .)الرشط فعل متعد مل يستوف مفعوله
وعالمة جزمه حذف النون; ألنـه مـن األفعـال  ألنه فعل الرشط,فعل جمزوم;  تقدموا

 واأللـف ,رفع فاعـل يف حمل والواو ضمري متصل مبني عىل السكون ,اخلمسة
 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب للتفريق

اسـم جمـرور  :أنفس . حرف جر مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعرابالالم ألنفسكم
الكاف ضـمري متـصل, و ,عالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضافبالالم, و

 عالمة مجع الذكور حرف مبني امليممبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه, و
عىل السكون ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, واجلـار واملجـرور متعلقـان بالفعـل 

 ).تقدموا(
 .حرف جر مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(جمرور بـ اسم  خري

 .بحال حمذوف من ما
وعالمة جزمه حذف النون; ألنه من  الرشط, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب جتدوه

 رفع فاعـل, يف حمل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون ,األفعال اخلمسة
 .نصب مفعول به  حمليف واهلاء ضمري متصل مبني عىل الضم,

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية اعرتاضية ):تقدموا ( مجلة



  

  )٩٣(

 ألهنا جواب رشط جـازم غـري ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):جتدوه ( مجلة
 .مقرتن بالفاء

  : مهام−٥
َ وقالوا مهام تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فام{ ََ َ َ ْ َ َِ َ َ ْ ََ َ َِ ٍ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ نحن لك بمؤمننيَ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ ْ  .]١٣٢ :األعراف[ } َ

 فعـل الـرشط  أوهلـام:اسم رشط جازم لغري العاقل جيـزم فعلـني مـضارعني :مهام
 ). فام نحن لك بمؤمنني:مجلة( جواب الرشط والثاين ,)تأتنا(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حمل له من اإلعراباستئنافية حرف, مبني عىل الفتح, ال و
والواو ضمري متـصل, مبنـي  ,فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة قالوا

 واأللف للتفريق حرف مبني عىل الـسكون, ال ,رفع فاعل يف حمل عىل السكون
 .حمل له من اإلعراب

 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, مهام
وعالمة جزمه حذف حـرف العلـة مـن  وم; ألنه فعل الرشط,فعل مضارع جمز تأتنا

ونا ضمري  ,تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل اآلخر, آخره; ألنه معتل
 .نصب مفعول به يف حمل متصل, مبني عىل السكون,

واهلـاء ضـمري   ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,,الباء حرف جر, مبني عـىل الكـرس به
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلر  حمليف متصل, مبني عىل الكرس,

 .بالفعل تأتنا
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون من
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرس الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  آية

 .ا لهًيزيبحال حمذوف من الضمري يف به أو مت
 :تـسحر .ىل الكرس, ال حمل لـه مـن اإلعـراب حرف جر وتعليل, مبني عالالم لتسحرنا

ا بعـد الم التعليـل, وعالمـة نـصبه ًفعل مضارع منصوب بـأن مـضمرة جـواز



  

  )٩٤(

ضمري متصل,  :نا .ا, تقديره أنتًالفتحة الظاهرة, والفاعل ضمري مسترت وجوب
أن (مبنــي عــىل الــسكون, يف حمــل نــصب مفعــول بــه, واملــصدر املــؤول مــن 

 .ر, يف حمل جر بحرف اجل)تسحرنا
ضمري متصل, مبنـي  : ها.الباء حرف جر مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب هبا

 .عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل تسحر
 :مـا ,حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب الفاء رابطة جلواب الرشط فام

 . ال حمل له من اإلعراب, السكونحرف مبني عىل ,نافية تعمل عمل ليس
 .رفع اسم ما يف حمل ضمري رفع منفصل, مبني عىل الضم, نحن
 ضـمري :الكـاف , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح لك

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,جر بحـرف اجلـر يف حمل متصل مبني عىل الفتح,
 .باخلرب مؤمنني

اسـم  :مـؤمنني .مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب ر زائد,الباء حرف ج بمؤمنني
 عىل أنه خرب ما, وعالمة جره اليـاء; ألنـه مجـع ا بالباء منصوب حمالًجمرور لفظ

خرب :  مؤمنني:أو نقول. مذكر سامل, والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
 .ا بحرف اجلر الزائدً جمرور لفظما منصوب حمال

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):قالوا ( مجلة
 .خرب املبتدأ مهامرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):تأتنا ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):تسحرنا ( مجلة
جـزم جـواب  يف حمـل ,مجلة اسـمية مقرتنـة بالفـاء ):فام نحن لك بمؤمنني ( مجلة
 .الرشط
  : متى− ٦
 .)َ بانتظاركينْ جتدِتأتمتى (



  

  )٩٥(

فعـل   أوهلـام;جيـزم فعلـني مـضارعني اسم رشط جازم حيمل معنى الظـرف :متى
 .)جتد ( جواب الرشط والثاين ,)تأت ( الرشط

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

علـق نـصب ظـرف زمـان مت يف حمـل اسم رشط جازم, مبنـي عـىل الـسكون, متى
 .باجلواب

 وعالمة جزمه حذف حـرف العلـة مـن ,فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط تأت
 . أنت:تقديره ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل آخره,

 وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, الـرشط, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب جتدين
ي عـىل  والنون للوقاية حـرف مبنـ, أنت :تقديره اًضمري مسترت وجوب والفاعل

يف  ضمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون  والياء,الكرس, ال حمل له من اإلعراب
 .نصب مفعول به حمل

اسم جمـرور  :انتظار . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بانتظارك
 ضـمري متـصل, الكـافوبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مـضاف, 

جر مـضاف إليـه, واجلـار واملجـرور متعلقـان بحـال مبني عىل الفتح, يف حمل 
 .حمذوف من الياء يف جتدين

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تأت ( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعلية جواب الرشط جازم غـري مقـرتن بالفـاء :)جتد ( مجلة
 .اإلعراب
  :َانَّ أي− ٧
 .)ُ األمنِكثر يُالعدل ِدُسَ يَانَّأي(

فعل الرشط   أوهلام;جيزم فعلني مضارعني ,اسم رشط جازم فيه معنى الظرف :أيان
 .)يكثر ( ين جواب الرشطاوالث ,)يسد(



  

  )٩٦(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

نـصب ظـرف زمـان متعلـق  يف حمـل اسم رشط جازم, مبنـي عـىل الـسكون, أيان
 .باجلواب

 .ا اللتقاء الساكننيً منع;ك بالكرسِّرُ ح,زوم; ألنه فعل الرشطفعل مضارع جم يسد
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع العدل
 .ا اللتقاء الساكننيً منع; بالكرسَكِّرُ ح,الرشط فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب يكثر
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, األمن

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة فعلية ابتدائيةمجل ):يسد ( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعلية جواب الرشط جازم غري مقرتن بالفـاء ):يكثر ( مجلة
 .اإلعراب
  : أين− ٨
 .)ْدَّ ترتد فالَ اخلريِ جتدأين(

فعـل   أوهلـام;جيزم فعلـني مـضارعني, حيمل معنى الظرف, اسم رشط جازم :أين
 .)ال ترتدد( اب الرشطجو والثاين ,)جتد ( الرشط

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .نصب ظرف مكان متعلق بجملة اجلواب يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل الفتح, أين
ك بالكـرس ّرُ حـ,وعالمة جزمـه الـسكون فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, جتد

 .تقديره أنت ا,ًترت وجوبضمري مس والفاعل ا اللتقاء الساكنني,ًمنع
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, اخلري



  

  )٩٧(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل الفتح الفاء رابطة جلواب الرشط فال
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف ,ناهية جازمة ال

 والفاعـل ه الـسكون الظـاهر,وعالمـة جزمـ  الناهية,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  ترتدد
 . تقديره أنت,اًضمري مسترت وجوب

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):جتد ( مجلة
 .ألهنا مقرتنة بالفاء; جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):فال ترتدد ( مجلة
  :ىَّنَ أ− ٩
 .)اً ترحيبْ جتدْتذهبأنى (

فعـل   أوهلـام;ل معنى الظـرف جيـزم فعلـني مـضارعنياسم رشط جازم حيم :أنى
 ).جتد ( جواب الرشط والثاين ,)تذهب ( الرشط

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

نـصب ظـرف مكـان متعلـق   يف حمـل,اسم رشط جازم, مبنـي عـىل الـسكون أنى
  ).جتد(باجلواب 

 مـة جزمـه الـسكون الظـاهر,وعال فعل مـضارع جمـزوم; ألنـه فعـل الـرشط, تذهب
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل

 .فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب الرشط, وعالمة جزمه السكون  جتد
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, اًترحيب

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تذهب( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل  فعلية جـواب رشط جـازم غـري مقـرتن بالفـاءمجلة ):جتد( مجلة
 .اإلعراب



  

  )٩٨(

 : حيثام−١٠
 .)َكْ حيفظ اهللاَِفظحيثام حت(

 والثاين ,)حتفظ( فعل الرشط  أوهلام;اسم رشط جازم جيزم فعلني مضارعني :حيـثام
  .)حيفظ( جواب الرشط

 :اإلعراب 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
نصب عىل الظرفية املكانية متعلـق  يف حمل  رشط جازم, مبني عىل السكون,اسم حيثام

 .بجواب الرشط حيفظ
 ا اللتقـاء الـساكنني,ً منعـ;ك بالكرسِّ حر,فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط حتفظ

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل
  . الفتحة الظاهرةهوعالمة نصب لفظ اجلاللة مفعول به منصوب عىل التعظيم, اهللا

وعالمة جزمه الـسكون الظـاهر عـىل  الرشط, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب حيفظك
 والكاف ضمري متصل, مبنـي ,ا, تقديره هوًضمري مسترت جواز والفاعل آخره,

 .مفعول به عىل الفتح, يف حمل نصب
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):حتفظ( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعلية جواب رشط جازم غـري مقـرتن بالفـاء ):حيفظ( لةمج

 .اإلعراب
 : أي−١١

 .)هْحيصد اًخري ْيزرع ٍ رجلُّأي( 
 والثـاين ,)يـزرع ( فعل الرشط  أوهلام;اسم رشط جازم جيزم فعلني مضارعني :أي

 .)حيصد ( جواب الرشط
 :اإلعراب

 ـاإعراهبـــــــــــــــــــــــــ الكلمة



  

  )٩٩(

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, وهو مضاف  مبتدأ مرفوع, ,اسم رشط جازم أي
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, رجل
 والفاعـل وعالمة جزمه السكون الظاهر, فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, يزرع

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز
 .صبه الفتحة الظاهرةوعالمة ن مفعول به منصوب, اًخري

 , وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, ألنـه جـواب الـرشط;فعل مضارع جمزوم حيصده
 , مبني عىل الضم, واهلاء ضمري متصل, تقديره هو,اًوالفاعل ضمري مسترت جواز

 .يف حمل نصب مفعول به
 :اجلمل
 .)أي( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يزرع ( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل ن بالفاءجواب رشط جازم غري مقرت مجلة فعلية :)حيصده ( مجلة
 .اإلعراب

 JאאW 
 : جتزم يف رضورة الشعر فقط: إذا− ١
 .)عجز بيت من الكامل (  .)ِلَّفتجم ٌ خصاصةكْتصبوإذا ( 

ل هذا املثالكنها عملت عمل أدوات الرشط اجلازمة يف  ;رشط غري جازمة أداة :إذا
 ,)تـصب( فعـل الـرشط  أوهلـام;جزمـت فعلـني مـضارعنيو ,للرضورة الشعرية فقط

 . )فتجمل(مجلة  جواب الرشطوالثاين 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ,الواو استئنافية و
لـرشط وجوابـه يف هـذا املثـال وقد جزمت فعـل ا(ظرفية رشطية غري جازمة إذا

نـصب عـىل الظرفيـة  يف حمـل , حرف مبني عىل الـسكون)للرضورة الشعرية



  

  )١٠٠(

 .الزمانية متعلق باجلواب
 وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر فعل مضارع جمـزوم; ألنـه فعـل الـرشط, تصبك

 .نصب مفعول به يف حمل والكاف ضمري متصل, مبني عىل الفتح,
  . رفعه الضمة الظاهرةوعالمة فاعل مرفوع, خصاصة
 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ,الفاء رابطة جلواب الرشط فتجمل
 والفاعـل  ألن الـروي مكـسور,; بالكـرسَكِّ حر,فعل أمر مبني عىل السكون جتمل

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب
 :اجلمل
 .جر باإلضافة يف حمل ,مجلة فعلية ):تصبك ( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):جتمل ( مجلة
 : كيف− ٢
 .)١() عليكمَّتكونوا يولكيفام ( 

 األول فعل الرشط :)عند الكوفيني( جازم جيزم فعلني مضارعني اسم رشط :كيفام
 .لَوُجواب الرشط ي والثاين , تكونوا

 :اإلعراب
 ـــــاإعراهبـــــــــــــــــــــ الكلمة
 .نصب خرب كان مقدم يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, كيفام

وعالمـة جزمـه حـذف النـون مـن  فعل مضارع ناقص جمزوم; ألنه فعل الـرشط, تكونوا
 يف حمـل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, ,آخره; ألنه من األفعال اخلمسة

 . ال حمل له من اإلعراب,سكونحرف مبني عىل ال للتفريق  واأللف,رفع اسم كان
وعالمـة جزمـه  الـرشط, فعل مضارع, مبني للمجهول جمزوم; ألنـه جـواب يول

 .حذف حرف العلة من آخره
                                                 

 .غري جازمةوتكون كيف ) كيفام تكونون يوىل عليكم: (وتقرأ) ١(



  

  )١٠١(

 ضـمري الكـافو.  حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب:عىل عليكم
 ,عالمـة مجـع الـذكور  وامليم,يف حمل جر بحرف اجلر متصل مبني عىل الضم,

 واجلـار واملجـرور يف حمـل , ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكونحرف
 .رفع نائب فاعل للفعل يول

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تكونوا( مجلة
ألهنـا جـواب رشط جـازم غـري ; هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):يول( مجلة

 .مقرتن بالفاء

 JאאאאW 
 : أن يكونا فعلني مضارعني−١
 .)اً خريَ تلقاً خريْتعملإن (

 .ومها فعالن مضارعان; )تلق(  وجواب الرشط)تعمل( فعل الرشط
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف رشط جازم إن

 , وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر,نـه فعـل الـرشطفعل مـضارع جمـزوم; أل تعمل
 . تقديره أنت,اًضمري مسترت وجوب والفاعل

 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره,مفعول به منصوب اًخري
 وعالمة جزمه حـذف حـرف العلـة, الرشط, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب تلق

 . تقديره أنت,اًضمري مسترت وجوب والفاعل
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره ل به منصوب,مفعو اًخري

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تعمل ( مجلة



  

  )١٠٢(

ألهنـا جـواب رشط جـازم غـري  ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):تلق ( مجلة
 .مقرتن بالفاء

 : فعل الرشط وجوابه فعلني ماضيني أن يكون– ٢
 .)َرضيكُ ما ال يَيتِ لقَفيام ال يعنيك َ تدخلتإن( 

 . ومها ماضيان)لقيت ( الرشطب اوجو ,)تدخلت ( فعل الرشط
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,حرف رشط جازم إن

جزم فعل  يف حمل ة,فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحرك تدخلت
 .رفع فاعل يف حمل  والتاء ضمري متصل, مبني عىل الفتح,,الرشط

اسم موصـول,  :ما .يف حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب فيام
 .مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر

 .حرف نفي, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ال
 والفاعـل وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل اليـاء للثقـل, فوع,فعل مضارع مر يعنيك

يف   ضمري متصل, مبني عـىل الفـتح,الكاف و, تقديره هو,اًضمري مسترت جواز
 .نصب مفعول به حمل

 يف حمـل جـزم ,فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة لقيت
 . يف حمل رفع فاعل, مبني عىل الفتح, والتاء ضمري متصل,جواب الرشط

 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, ما
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ال

 والفاعـل , وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل اليـاء للثقـل,فعل مضارع مرفوع يرضيك
 يف ,الفـتح ضمري متصل, مبني عـىل الكاف و. تقديره هو,اًضمري مسترت جواز
 .حمل نصب مفعول به

 :اجلمل



  

  )١٠٣(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تدخلت ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):ال يعنيك( مجلة
 ألهنا جواب رشط جـازم غـري ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية :)لقيـت( مجلة

 .مقرتن بالفاء
 . ألهنا صلة املوصول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):ضيكال ير( مجلة
 :اًرعمضا ا وجواب الرشطً أن يكون فعل الرشط ماضي– ٣
ِ من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه{ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ََ ُ ْ َ ِْ َ ِ َِ ْ َ ُ َ َ { ]٢٠:الشور[. 

 . وهو مضارع)نزد له ( وجواب الرشط , وهو فعل ماض)كان ( فعل الرشط
 :عراب اإل

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, من
جـزم فعـل  فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظـاهر عـىل آخـره, يف حمـل كان

 .تقديره هو ا,ً واسم كان ضمري مسترت جواز,الرشط
ضـمري مـسترت  والفاعـل اهرة,وعالمة رفعه الضمة الظ فعل مضارع مرفوع, يريد

 .تقديره هو ا,ًجواز
 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, حرث
 .عالمة جره الكرسة الظاهرةو ,مضاف إليه جمرور اآلخرة

 .وعالمة جزمه السكون الظاهر الرشط, فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب نزد
واهلـاء ضـمري   حمـل لـه مـن اإلعـراب, ال,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح له

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .بالفعل نزد

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف جر يف
 واهلـاء , وهـو مـضاف, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة,)يف(اسم جمرور بـ  حرثه

 واجلـار واملجـرور , يف حمل جر مضاف إليـه, مبني عىل الكرس,ضمري متصل



  

  )١٠٤(

 .متعلقان بالفعل نزد
 :اجلمل
 .)من ( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,اسميةمجلة  ):كان يريد ( مجلة
 .خرب كاننصب,  يف حمل ,مجلة فعلية: )يريد ( مجلة
 ألهنـا جـواب رشط جـازم غـري ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):دنز ( مجلة
 .اءمقرتن بالف

 :)وهو قليل( اًا واجلواب ماضيً أن يكون فعل الرشط مضارع– ٤
 . )اً خريَنا لقيتْتزرإن ( 

 . وهو ماض)لقيت ( وجواب الرشط,  وهو فعل مضارع)تزرنا ( فعل الرشط
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف رشط جازم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب إن
 , وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, ألنه فعل الـرشط;فعل مضارع جمزوم تزرنا

 مبنـي عـىل , ضمري متـصل: ونا.تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل
 .نصب مفعول به يف حمل ,السكون

جـزم  يف حمـل فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة, لقيت
 . يف حمل رفع فاعل, متصل, مبني عىل الفتح والتاء ضمري,جواب الرشط

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, اًخري
 :اجلمل
 .مجلة فعلية ابتدائيةال حمل هلا من اإلعراب ):تزرنا( مجلة
 ألهنا جواب رشط جـازم غـري ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):لقيـت( مجلة

 .مقرتن بالفاء
אאאאW 



  

  )١٠٥(

 :جيب اقرتان جواب الرشط بالفاء يف املواضع اآلتية
 : إذا كان جواب الرشط مجلة اسمية– ١

َمــن تكــن العليــاء مهــةو ُ ِ ْ ِ نفــسهَ ُفكل الذي يلقاه   ِ  ُحمبـب) افيهـ( ُّ
 .وجب اقرتانه بالفاء; لذلك  مجلة اسمية)كل الذي يلقاه حمبب ( :جواب الرشط

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــــــــاإعراهبـ الكلمة
اسم : من .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ,الواو حسب ما قبلها ومن

 .رشط جازم, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ
 .ا اللتقاء الساكننيًك بالكرس منعِّ حر, ألنه فعل الرشط;فعل مضارع ناقص جمزوم تكن

 .ة رفعه الضمة الظاهرةوعالم اسم تكن مرفوع, العلياء
 . وهو مضاف, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,خرب تكن منصوب مهة
 ضـمري اهلـاءو , وهو مضاف, وعالمة جره الكرسة الظاهرة,مضاف إليه جمرور نفسه

 . يف حمل جر مضاف إليه,متصل مبني عىل الكرس
 . اإلعـراب ال حمـل لـه مـن,حرف مبني عىل الفتح ,الفاء رابطة جلواب الرشط فكل

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, وهو مضاف,مبتدأ مرفوع: كل
 .مضاف إليهجر  يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, الذي
 والفاعـل وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر, فعل مضارع مرفوع, يلقاه

 يف حمـل ,واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم تقديره هو, ا,ًضمري مسترت جواز
 .نصب مفعول به

 ضـمري )هـا( و, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, مبني عىل الـسكون, حرف جر:يف افيه
 واجلار واملجرور متعلقـان , يف حمل جر بحرف اجلر,سكون مبني عىل ال,متصل

 .بالفعل يلقى
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, حمبب

 :اجلمل



  

  )١٠٦(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل يةمجلة اسمية ابتدائ: )من تكن( مجلة
 .خرب للمبتدأ منرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):تكن( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة اسمية ):حمبب....كل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يلقاه( مجلة
 :امداب الرشط مجلة فعلية فعلها ج إذا كان جو− ٢
 .)ُ العملَفنعم َكِ يف دراستْإن تتفوق( 

 .وجب اقرتاهنا بالفاء; لذلك  مجلة فعلية فعلها جامد)نعم العمل( جواب الرشط
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف رشط جازم إن

 الـرشط, وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر,فعل مضارع جمزوم; ألنه فعـل  تتفوق
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب يف
 الكـاف و, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهـو مـضاف,)يف(اسم جمرور بـ  دراستك

 .مضاف إليهجر  يف حمل ,ضمري متصل, مبني عىل الفتح
 . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له مـن اإلعـراب,ابطة جلواب الرشطالفاء ر فنعم

 .فعل ماض جامد إلنشاء املدح, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره :نعم
 ).١(وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره  فاعل نعم مرفوع, العمل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة فعلية ابتدائية ):تتفوق( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):نعم العمل ( ةمجل

                                                 
 ).املحذوف(أعربت املثال عىل الظاهر دون احلاجة إىل التقدير : تنويه) ١(



  

  )١٠٧(

 :ان اجلواب مجلة فعلية فعلها طلبي إذا ك– ٣
ٍ إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة{ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َ َِ ًِ َّ َْ ُ ُ َ َْ َْ َ ٍَ ٌِ ُ  .]٦ :احلجرات[} َ

وجـب اقرتاهنـا  ; لـذلك )أمـر(  مجلة فعليـة فعلهـا طلبـي)تبينوا ( جواب الرشط
 .بالفاء

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف رشط جازم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب إن
والكاف ضمري متـصل,  ,جزم فعل الرشط فعل ماض مبني عىل الفتح, يف حمل جاءكم

 حـرف ,مـة مجـع الـذكورعال امليم و,نصب مفعول به يف حمل مبني عىل الضم,
  .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاسق
اسـم جمـرور : نبـأ . ال حمل له مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بنبأ

بالباء, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار واملجـرور متعلقـان بالفعـل 
 .جاءكم

 . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط وافتبين
 والـواو ضـمري ,فعل أمر, مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعـة :تبينوا

 حـرف مبنـي ,متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل, واأللف للتفريق
 .عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

 .ب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف مصدري ونص أن
 ألنـه مـن األفعـال ; وعالمة نصبه حذف النون,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تصيبوا

 واأللف , يف حمل رفع فاعل, والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون,اخلمسة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,للتفريق

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,مفعول به منصوب اًقوم
اسم جمـرور : جهالة . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الكرس,الباء حرف جر بجهالة



  

  )١٠٨(

, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار واملجـرور متعلقـان بحـال )الباء(بـ 
 ).الواو(حمذوف من فاعل تصيبوا 

 :اجلمل
 .هلا من اإلعرابل , ال حممجلة فعلية استئنافية ):جاءكم فاسق( مجلة
 .ألهنا مقرتنة بالفاء; جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):تبينوا( مجلة
 املـصدر املـؤول ,هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تصيبوا( مجلة

 . خمافة أن تصيبوا: أي;عىل تقدير حمذوف مفعول ألجلهنصب  يف حمل )أن تصيبوا ( من
  :ا ومعنىًا لفظًجلواب ماضي أن يكون ا– ٤

 : مقدرةو ظاهرة أ)قد(أي مقرتن بـ 
 : ظاهرة−أ 
َ إن تتوبا إىل اهللاَِّ فقد صغت قلوبكام{ ُ َُ َ َُ ُ َْ ْ ُ ََ َ ِ  .]٤ :التحريم[ } ِْ

وجـب اقرتانـه   وهو ماض يف اللفظ واملعنـى)قد صغت قلوبكام ( جواب الرشط
 .بالفاء

 :اإلعراب
 ــــــــــاإعراهبــــــــــــــــ الكلمة

 .حرف رشط جازم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب إن
فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, وعالمة جزمـه حـذف النـون التـصاله  تتوبا

, واأللف ضمري متـصل, مبنـي عـىل )وألنه من األفعال اخلمسة( بألف االثنني
 .السكون, يف حمل رفع فاعل

 .كون, ال حمل له من اإلعرابحرف جر, مبني عىل الس إىل
بـ إىل, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة, ) عىل التعظيم(لفظ اجلاللة اسم جمرور  اهللا

 .واجلار واملجرور متعلقان بالفعل تتوبا
 :قد . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,الفاء رابطة جلواب الرشط فقد



  

  )١٠٩(

 .من اإلعرابحرف حتقيق, مبني عىل السكون, ال حمل له 
ر عىل األلـف املحذوفـة, والتـاء تـاء التأنيـث َّدَقُفعل ماض, مبني عىل الفتح امل صغت

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,الساكنة
ضـمري : كـام, و وهـو مـضاف,فاعل مرفوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة قلوبكام

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل

 .مجلة فعلية استئنافية, ال حمل هلا من اإلعراب): تتوبا( مجلة 
 ألهنـا مقرتنـة ;مجلة فعلية, يف حمـل جـزم جـواب الـرشط): صغت قلوبكام( مجلة 

 .بالفاء
 :تنويه
وهذا ). إن تتوبا تبت عليكام(: , والتقديراً هناك من يعترب جواب الرشط حمذوف−١

 .االستشهادِّحمل اإلعراب خيرج املثال من 
  :ةَرَّدَقُ م−ب

ْ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت{  َ ََّ ُ ُ ََ ُ ْ ُ َُ ٍ ِ ِ َ َْ  .]٢٦ :يوسف[} ِ
 ,)قـد( أي تقـدر قبلـه ; وهو مـاض يف اللفـظ واملعنـى)صدقت ( جواب الرشط

 .وجب اقرتانه بالفاءف
 اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .سكون, ال حمل له من اإلعرابحرف رشط جازم, مبني عىل ال إن
 .جزم فعل الرشط يف حمل ,حفعل ماض ناقص, مبني عىل الفت كان

 واهلـاء ضـمري , وهـو مـضاف, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,اسم كان مرفوع قميصه
 . يف حمل جر مضاف إليه, مبني عىل الضم,متصل

ونائب الفاعـل  ,هفعل ماض مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخر َّدُق
  . هو:تقديره اًضمري مسترت جواز



  

  )١١٠(

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف جر من
 واجلار واملجرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  قبل

 .)َّدُق(بالفعل 
 .عـراب ال حمـل لـه مـن اإل, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فصدقت

ا, ًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مـسترت جـواز :صدقت
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,تقديره هي, والتاء للتأنيث

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية تفسريية ):َّدُكان قميصه ق( مجلة
 .انخرب كرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):قد( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):صدقت( مجلة

 :)قد(ن جواب الرشط بـ  أن يقرت− ٥
 .)ُفقد ينجح ْمن يدرس( 

 . فوجب اقرتانه بالفاء)قد(وقد اقرتن بـ  ,)ينجح ( جواب الرشط
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . يف حمل رفع مبتدأ, مبني عىل السكون,اسم رشط جازم من

 , وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, ألنـه فعـل الـرشط;فعل مضارع جمـزوم يدرس
 . تقديره هو,اًوالفاعل ضمري مسترت جواز

 . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فقد
  . اإلعرابحرف تقدير, مبني عىل السكون, ال حمل له من: قد

والفاعـل ضـمري مـسترت  وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, ينجح
 . تقديره هو,اًجواز

 :اجلمل



  

  )١١١(

 .)من ( خرب للمبتدأرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يدرس ( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):قد ينجحف ( مجلة
 :لنافية أن يقرتن بام ا– ٦
ٍ فإن توليتم فام سألتكم من أجر{ ْ ْ ََ ِ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َْ ََّ َ َ َْ  .]٧٢ :يونس[ } ِ

 .)فام سألتكم ( فوجب اقرتانه بالفاء ; النافية)ما(جواب الرشط اقرتن بـ 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف رشط :  إن. ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,الفاء حرف عطف فإن

 .جازم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
جـزم  يف حمـل فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة, توليتم

  واملـيم,رفـع فاعـل يف حمل  والتاء ضمري متصل, مبني عىل الضم,فعل الرشط
 . ال حمل له من اإلعراب,عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل السكون

 . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فام
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,نافية ال عمل هلا: ما

 ضـمري التـاء و, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة,فعل ماض سألتكم
 مبنـي عـىل ,ضمري متصل الكاف و, يف حمل رفع فاعل,متصل مبني عىل الضم

عالمة مجـع الـذكور حـرف مبنـي عـىل  امليم و,الضم يف حمل نصب مفعول به
 . ال حمل له من اإلعراب,السكون

 .حرف جر زائد, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
 . عىل أنه مفعول بهمنصوب حمال ,اًاسم جمرور لفظ أجر

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل استئنافيةمجلة فعلية : )توليتم( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):ما سألتكم( مجلة



  

  )١١٢(

 :)لن( أن يقرتن جواب الرشط بـ − ٧
ُ وما يفعلوا من خري فلن يكفروه{ ْ ْ َ َُ ُ ْ َ ََ ْْ َ َُ ٍ َ  .]١١٥ :آل عمران[ } ِ

 . بالفاء فوجب اقرتانه; اقرتن بـ لن)يكفروه ( جواب الرشط
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم رشط  :مـا . ال حمل له من اإلعـراب, مبني عىل الفتح,الواو حرف عطف وما

 .جازم, مبني عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به مقدم
وعالمة جزمه حذف النـون مـن آخـره;  فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, يفعلوا

 يف حمل رفع , مبني عىل السكون, والواو ضمري متصل,ن األفعال اخلمسةألنه م
 . ال حمل له من اإلعراب, واأللف للتفريق حرف مبني عىل السكون,فاعل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  خري

 .ال حمذوف من مابح
 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب ,الفاء رابطة جلواب الرشط فلن

 .حرف نفي ونصب واستقبال, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب: لن
 ,وعالمة نـصبه حـذف النـون ,)لن( مبني للمجهول منصوب بـ ,فعل مضارع يكفروه

 يف حمل رفع , مبني عىل السكون,مري متصل ضالواوو ,ألنه من األفعال اخلمسة
 . مفعول به, يف حمل نصب, ضمري متصل مبني عىل الضماهلاء و,نائب فاعل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة استئنافية :)يفعلوا ( مجلة
 .جزم جواب الرشط ألهنا مقرتنة بالفاء يف حمل ,مجلة فعلية ):لن يكفروه ( مجلة
 : أن يقرتن اجلواب بالسني– ٨
 .)ُ الوطنُهُفسيكرم ِهِ وطنِ أجلْ منْمن يناضل( 

 .فوجب اقرتانه بالفاء الرابطة جلواب الرشط ; اقرتن بالسني)يكرم(جواب الرشط 



  

  )١١٣(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, من
 وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الـرشط, ليناض

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
 واجلـار ,  وهـو مـضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  أجل

 .واملجرور متعلقان بالفعل يناضل
واهلـاء  وهـو مـضاف, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة, مضاف إليه جمرور, وطنه

 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الكرس,
 . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعـراب,الفاء رابطة جلواب الرشط فسيكرمه

, مبني عـىل الفـتح, ال حمـل لـه مـن )حرف تنفيس( حرف استقبال : السني
فعل مـضارع مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة, : يكرمه .اإلعراب

 .واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب مفعول به
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, الوطن

 :اجلمل
 . )من( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يناضل( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;ب الرشطجزم جوا يف حمل , مجلة فعلية):يكرمه( مجلة
 :)سوف( أن يقرتن جواب الرشط بـ − ٩
ُ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللاَُّ بقوم حيبهم وحيبونه{ ُّ َ ُّ ْ ْ ْ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ ْ ْ َ َُ ٍ َ ِ ِ ْ َ ْ َّ  .]٥٤ :املائدة[ } ََ

 . فوجب اقرتانه بالفاء الرابطة جلواب الرشط; اقرتن بسوف)يأيت ( جواب الرشط
 :عراباإل

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )١١٤(

 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, من
 بـالفتح َكِّرُ حـ,وعالمة جزمه السكون فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, يرتد

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل ,)الدال مضعفة(للتضعيف 
 ضـمري الكـافو , ال حمل له من اإلعراب,ي عىل السكون حرف جر, مبن:من منكم

 عالمـة مجـع الـذكور  وامليم,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 واجلار واملجـرور متعلقـان , ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون

 .بحال حمذوفة من فاعل يرتد
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب عن
وهـو مـضاف, واهلـاء  ,وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة ,)عن( ـاسم جمرور ب دينه

 واجلـار واملجـرور ,يف حمل جر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل الكرس,
 .متعلقان بالفعل يرتد

 . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فسوف
 .الفتح, ال حمل له من اإلعرابحرف استقبال, مبني عىل : سوف

 .وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء للثقل فعل مضارع مرفوع, يأيت
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, لفظ اجلاللة اهللا

اسـم جمـرور : قـوم .الباء حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب بقوم
 .رة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل يأيتبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاه

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  حيبهم
يف حمل نصب مفعول   ضمري متصل مبني عىل الضم,اهلاءو  هو,:تقديره اًجواز

 ال حمـل لـه مـن , عالمـة مجـع الـذكور حـرف مبنـي عـىل الـسكونامليم و,به
 .اإلعراب

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح, عطفحرف و
 ,ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة ;وعالمة رفعه ثبوت النونفعل مضارع مرفوع, حيبونه

 ضـمري اهلـاء و, يف حمـل رفـع فاعـل, مبني عىل السكون, ضمري متصلالواوو



  

  )١١٥(

 . يف حمل نصب مفعول به,متصل مبني عىل الضم
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل  استئنافيةمجلة اسمية ):من يرتد( مجلة
 . )من( خرب للمبتدأرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يرتد( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):سوف يأيت اهللا( مجلة
 .جر صفة لقوم يف حمل ,مجلة فعلية ):حيبهم( مجلة
 .جر يف حمل , حيبهم مجلةمجلة فعلية معطوفة عىل ):حيبونه( مجلة
 :)رب( جواب الرشط بـ َرَّدَصُ أن ي– ١٠

 . )َكَلَمَ أَتْلِ نامَّبُفر َكَلَمَ عَتْلَ واصْإن( 
 . فوجب اقرتانه بالفاء;ر بربِّدُ ص)نلت(جواب الرشط 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . اإلعرابحرف رشط جازم, مبني عىل السكون, ال حمل له من إن
جزم فعل  يف حمل فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة, واصلت

 .رفع فاعل يف حمل  والتاء ضمري متصل, مبني عىل الفتح,,الرشط
 الكـافو ,وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة, وهـو مـضاف مفعول به منصوب, عملك

 .يهجر مضاف إل يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الفتح,
 . مـن اإلعـرابه حرف مبني عىل الفتح, ال حمـل لـ,الفاء رابطة جلواب الرشط فربام

 عن العمـل )َّبُر( ْتَّفَكافة ومكفوفة; كما و رب حرف جر شبيه بالزائد, :ربام
وجعلته يصلح للدخول عىل اجلملة الفعلية, حرف مبني عىل السكون, ال حمـل 

 .له من اإلعراب
 والتـاء ضـمري ,السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة مبني عىل ,فعل ماض نلت

 .فاعل يف حمل رفع , مبني عىل الفتح,متصل



  

  )١١٦(

الكـاف  و, وهـو مـضاف, وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة,مفعول به منصوب أملك
 . يف حمل جر مضاف إليه,ضمري متصل, مبني عىل الفتح

 :اجلمل
 .ا من اإلعرابهل, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):واصلت ( مجلة
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):نلت ( مجلة
 :)كأنام( أن يصدر جواب الرشط بـ – ١١
ً ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعا{ َ ْ َ ْ ْ َِ َ َّ َ َ ََ ََ َّ ََ  .]٣٢:املائدة[ } َ

 . فوجب اقرتانه بالفاء)كأنام( صدر بـ )أحيا ( جواب الرشط
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ْمـن . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الواو حرف عطف, مبني عىل السكون ْنَوم اسـم  :َ

 .رشط جازم, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ
جـزم فعـل  يف حمـل فعل ماض, مبني عىل الفتح املقـدر عـىل األلـف للتعـذر, أحياها

يف حمـل نـصب مفعـول بـه,  ني عىل الـسكون,ضمري متصل, مب :وها ,الرشط
 . هو:تقديره اًوالفاعل ضمري مسترت جواز

 :كـأن . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فكأنام
 ْتَّفـَ ك,كافة ومكفوفـة :ما .حرف تشبيه, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

 .ي عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف مبن, عن العمل)َّنَأَك(
ضـمري مـسترت   والفاعل,فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر أحيا

 .تقديره هو ا,ًجواز
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, الناس
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة حال من الناس منصوب, اًمجيع

 :اجلمل



  

  )١١٧(

 .رفع يف حمل ,مجلة اسمية معطوفة عىل مجلة سابقة ):هامن أحيا( مجلة
 .خرب للمبتدأ منرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):أحياها( مجلة
 ألهنـا مقرتنـة بالفـاء ;جزم جواب الـرشط يف حمل ,مجلة فعلية ):أحيا الناس( مجلة

 .الرابطة جلواب الرشط
 :صدر جواب الرشط بأداة رشط ثانية أن ي−١٢

 .)َكَتَبْحُ ص أحسنواْتهمَ صحبَ أحسنتْفإن َ الناسَإن صحبت(
فوجب ; مجلة الرشط الثانية التي صدرت بأداة رشط ثانيةهو جواب الرشط األول 

 .اقرتانه بالفاء
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف رشط جازم, مبني عىل السكون إن

 والتـاء ضـمري ,عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركةفعل ماض, مبني  صحبت
 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, الناس
 . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فإن

 . له من اإلعرابحرف رشط جازم, مبني عىل السكون, ال حمل :إن
 والتـاء ضـمري , مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة,فعل ماض أحسنت

 . يف حمل رفع فاعل,متصل, مبني عىل الفتح
اهلـاء وهـو مـضاف, و مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة, صحبتهم

ة مجـع  عالمـاملـيم و, يف حمل جر مضاف إليـه,ضمري متصل, مبني عىل الضم
 . ال حمل له من اإلعراب,الذكور حرف مبني عىل السكون

 يف حمـل جـزم جـواب , مبني عىل الضم التـصاله بـواو اجلامعـة,فعل ماض أحسنوا
 يف حمـل رفـع فاعـل, ,والواو ضـمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون ,الرشط

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,واأللف الفارقة حرف



  

  )١١٨(

الكـاف و , وهـو مـضاف, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,به منصوبمفعول  صحبتك
 . يف حمل جر مضاف إليه, مبني عىل الفتح,ضمري متصل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):صحبت( مجلة
 ألهنـا )إن صـحبت( جـزم جـواب الـرشط يف حمـل ,مجلة فعلية ):أحسنت( مجلة

 .مقرتنة بالفاء
 ألهنا جواب رشط جازم غري ;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):نواأحس( مجلة

 .مقرتن بالفاء
Wאאאא 

 : إذا الفجائية– ١
 الـرشطحـرف  كانإذا  , تنوب إذا الفجائية عن الفاء يف الربط بني اجلواب ورشطه

  .ة غري مقرتنة بأداة نفي أو إنوكان اجلواب مجلة اسمية خربي ,)إذا(  أو)إن(
 : مع إن–أ 
َ وإن تصبهم سيئة بام قدمت أيدهيم إذا هم يقنطون{ ُْ َ ْ َّ َ ُْ َ ٌَ ْ ْ ْ َ ِّ َ ُْ ْ ََ ِ ِِ ِ َِ َ ِ  .]٣٦ :الروم[ } ُ

وقـد  , الفجائيـة)إذا( والرابط جلواب الـرشط هـو, )هم يقنطون( جواب الرشط
 . عن الفاء)إذا(ت رشوط نيابة نابت عن الفاء يف الربط بني الرشط وجوابه بعد أن حتقق

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

اسم رشط جـازم, :  إن. ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح إنو
 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

اهلـاء و وعالمة جزمه السكون الظـاهر, فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, تصبهم
عالمـة مجـع  واملـيم ,نـصب مفعـول بـه يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم

  ال حمل له من اإلعراب ,الذكور حرف مبني عىل السكون
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, سيئة



  

  )١١٩(

اسم موصول, مبنـي  :ما . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بام
 .ل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل تصبهمعىل السكون يف حم

 والتـاء تـاء التأنيـث الـساكنة ,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عـىل آخـره  قدمت
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون

 مـن ظهورهـا الثقـل,  منـع,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء فاعل مرفوع أيدهيم
 ,ر مـضاف إليـهج يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل الكرس,اهلاءو اف,وهو مض

 . ال حمل له من اإلعراب,عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل السكون امليمو
 . ال حمل له من اإلعراب,فجائية رابطة جلواب الرشط حرف مبني عىل السكون إذا
 .رفع مبتدأ يف حمل ضمري رفع منفصل, مبني عىل السكون, هم
 )األمثلـة(وعالمة رفعه ثبوت النون; ألنـه مـن األفعـال  فعل مضارع مرفوع, قنطوني

 .رفع فاعل يف حمل  والواو ضمري متصل مبني عىل السكون,,اخلمسة
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل معطوفة عىل مجلة قبلها مجلة فعلية ):تصبهم سيئة( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ولصلة املوص مجلة فعلية ):قدمت أيدهيم( مجلة
 )إذا( ألهنـا مقرتنـة بــ ;جـزم جـواب الـرشط يف حمـل ,مجلة اسـمية ):هم يقنطون( مجلة
 .الفجائية
 .خرب للمبتدأ همرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يقنطون( مجلة
 : مع إذا−ب
َ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبرشون{ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ََ َِ ُِ َ ِ َ  .]٤٨ :الروم[ } َ

الفجائية الرابطة جلـواب الـرشط;  )إذا( اقرتن بـ )هم يستبرشون( :جواب الرشط
 . حتققت رشوط نيابة إذا الفجائية عن الفاء يف الربط بني اجلواب والرشطإذ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

ظرف ملا  :إذا .ن اإلعراب ال حمل له م, حرف عطف, مبني عىل الفتح:الفاء فإذا



  

  )١٢٠(

خافض لرشطه متعلـق بـاجلواب,   معنى الرشط,َنَّمَضَيستقبل من الزمن ت
 ).ظرفية رشطية غري جازمة (:ونعرب إذا باختصار. مبني عىل السكون

ضـمري مـسترت  والفاعـل فعل ماض مبني عىل الفـتح الظـاهر عـىل آخـره, أصاب
 . هو:تقديره ا,ًجواز

 ضـمري اهلـاءو  ال حمل له من اإلعـراب,, عىل الكرسالباء حرف جر, مبني به
 واجلـار واملجـرور ,جـر بحـرف اجلـر يف حمـل متصل مبني عـىل الكـرس,

 .متعلقان بالفعل أصاب
 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, ْنَم

 والفاعـل وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة عـىل آخـره, فعل مضارع مرفوع, يشاء
 .تقديره هو ا,ً جوازضمري مسترت

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 اهلـاءو وهـو مـضاف, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, ,)من(اسم جمرور بـ  عباده

ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه, واجلار واملجـرور 
 . )من(متعلقان بحال حمذوف من االسم املوصول 

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف منفصل, مبني عىل السكون ائيةفج إذا
 .رفع مبتدأ يف حمل منفصل, مبني عىل السكون, ضمري رفع هم

 األفعال )األمثلة(وعالمة رفعه ثبوت النون; ألنه من  فعل مضارع مرفوع, يستبرشون
 .رفع فاعل يف حمل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, ,اخلمسة

 :اجلمل
 . )بعد إذا ( جر باإلضافة يف حمل ,مجلة فعلية ):أصاب ( لةمج

 . ألهنا صلة املوصول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):يشاء ( مجلة
 . ألهنا جواب رشط غري جازم;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ):هم يستبرشون ( مجلة
 .تدأ همخرب للمبرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يستبرشون ( مجلة



  

  )١٢١(

lbi@ @
òÏŠÈ½aë@ñŠØäÛa@ @

âbÓcÏŠÈ½a@òZ@ @

üëcZŠöbàšÛa@Z@ @
 : ومسترت, بارز:إىل قسمنيالضمري قسم ينو
 : ومتصل, منفصل:قسم إىل قسمني ينالبارزالضمري  –أ 
١–אWאאW 
١–W 
  :مبتدأ رفع  يف موضع– أ
 .)ٌ مسلمأنا(
 :عراباإل
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رفع مبتدأ يف حمل مبني عىل السكون, ضمري رفع منفصل, أنا
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, مسلم

 : يف موضع توكيد للضمري املسترت املرفوع− ب
  .)أنت ْاكتب( 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . تقديره أنت,اً والفاعل ضمري مسترت وجوب,فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر اكتب
 يف حمـل رفـع توكيـد لفظـي للـضمري املـسترت يف , مبني عىل الفـتح,ضمري رفع منفصل أنت

 .اكتب
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 :توكيد للضمري املتصل املرفوع  يف موضع−جـ
 ).قرأتم أنتم(

 :اإلعراب
 ــــــــاإعراهبــــــــــــــــــ الكلمة
 والتاء ضمري مبني عىل الضم .الفاعلماض مبني عىل السكون التصاله بتاء فعل  قرأتم

 .يف حمل رفع فاعل, وامليم للجمع
 .تاء الفاعل يف الفعل قرأتمتوكيد لفظي لالسكون يف حمل رفع ضمري مبني عىل  مأنت

  :فاعلرفع  يف موضع −د
  .) هو إالْمل يدرس(

 :اإلعراب
 عراهبــــــــــــــــــــــــــاإ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف نفي وقلب وجزم, مل
 .وعالمة جزمه السكون الظاهر ,)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يدرس

 ال حمـل لـه مـن , مبني عىل الـسكون, بالنفي والنقصُهُلَمَ عَضِقُحرف استثناء ن إال
 .اإلعراب

 .رفع فاعل  يف حمل, مبني عىل السكون,صلمنف ضمري رفع هو

٢ JW 
ُ إياك نعبد وإياك نستعني{  ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ َِ ُ  .]٥ :الفاحتة[ } ْ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .نصب مفعول به مقدم يف حمل مبني عىل الفتح, ضمري نصب منفصل, إياك
والفاعـل ضـمري مـسترت  وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة,فعل مضارع مرفوع, نعبد



  

  )١٢٣(

 . نحن:تقديره ا,ًوجوب
 . )عطفت مجلة عىل مجلة( . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف عطف, و

 .ضمري نصب منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب مفعول به مقدم إياك
والفاعـل ضـمري مـسترت وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة,  فعل مضارع مرفوع, نستعني

 .ا, تقديره نحنًوجوب
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):نعبد( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة استئنافية ):نستعني( مجلة

٢–אאא،אאW 
١–Wي مخسة ضامئروه: 
 : تاء الفاعل املتحركة– أ

َ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين{ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْْ ْ َّ َ َْ َ َ ََ َ َ  .]١٩ :الشعراء[ } ََ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 والتـاء ضـمري ,التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة ;فعل ماض مبني عىل السكون فعلت
 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الفتح

 الكـافو , وهـو مـضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة مفعول به منصوب, فعلتك
 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الفتح,

 .نعت لفعلة يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, التي
 والتـاء ضـمري ,ل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـةفع فعلت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الفتح,
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 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,حالية و
 .رفع مبتدأ يف حمل ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, أنت
 .عراب ال حمل له من اإل,حرف جر, مبني عىل السكون من

 والنـون عـوض ,وعالمة جره الياء; ألنه مجع مذكر سـامل ,)من(اسم جمرور بـ  الكافرين
 تقـديره , واجلار واملجرور متعلقان بخرب حمـذوف,عن التنوين يف االسم املفرد

 .كائن
 :اجلمل
 .نصب يف حمل ,معطوفة عىل مجلة سابقة مجلة فعلية ):فعلت( مجلة
 .صلة املوصول  ألهنا;هلا من اإلعراب حمل , المجلة فعلية : )فعلت( مجلة
 حـال مـن فاعـل الفعـلنـصب  يف حمـل ,مجلة اسـمية ):أنت من الكافرين ( مجلة

 . )فعلت(
  : ألف االثنني−ب
َ اذهبا إىل فرعون إنه طغى{ ََّ ُ ْ َ َ َِ َِ ْ ِ َ  .]٤٣ :طه[ } ْ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 واأللـف ضـمري , التـصاله بـألف االثنـني; عىل حـذف النـونفعل أمر, مبني اذهبا

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل السكون,
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب إىل

 ألنـه ممنـوع مـن ;, وعالمة جره الفتحة نيابـة عـن الكـرسة)إىل(اسم جمرور بـ  فرعون
 .رور متعلقان بالفعل اذهبا للعلمية واألعجمية, واجلار واملج;الرصف

 ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, واهلـاء , حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفـتح:إن إنه
 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب اسم إن

والفاعل ضـمري مـسترت  فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر, طغى
  .تقديره هو ا,ًجواز
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 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل استئنافية مجلة فعلية ):اذهبا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية تعليلية ):إنه طغى( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):طغى( مجلة
 : واو اجلامعة−جـ
َ أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول{ ُ َّ ُ َ ُِ َِ  .]٥٩ :النساء[ } َ

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــاإعراهبـــــــــــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء يا
: هـا .نـصب عـىل النـداء يف حمـل مبني عـىل الـضم  مناد نكرة مقصودة,:أي أهيا

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,للتنبيه
 .رفع بدل من أي يف حمل اسم موصول, مبني عىل الفتح, الذين
 ضمري متصل, مبنـي الواو و,عل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعةف آمنوا

 ال , للتفريق حرف مبني عىل الـسكوناأللف و,رفع فاعل عىل السكون يف حمل
 .حمل له من اإلعراب

 ضـمري متـصل, الواوو , التصاله بواو اجلامعة;فعل أمر مبني عىل حذف النون أطيعوا
للتفريـق حـرف مبنـي عـىل  األلـف و, فاعـلرفـع يف حمـل مبني عىل السكون,

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لفظ اجلاللة مفعول به منصوب, اهللا
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 . )سبق إعراهبا( أطيعوا
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الرسول
 :ملاجل



  

  )١٢٦(

 . ألهنا صلة املوصول;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):آمنوا ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل  مجلة فعلية استئنافية):أطيعوا ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل معطوفة عىل مجلة استئنافية مجلة فعلية ):أطيعوا ( مجلة
 : نون النسوة− د
َ والوالدات يرضعن{ ْ َ َِ ِْ ُ ُ َ ِ أوالدهن حولني كاملنيْ ِْ َْ َِ َ ْ َ َّ ُ َ َْ  .]٢٣٣ :البقرة[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف استئنافية و
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,مبتدأ مرفوع الوالدات
 , والنون ضمري متصل,ون النسوة مبني عىل السكون التصاله بن,فعل مضارع يرضعن

 .يف حمل رفع فاعل ,مبني عىل الفتح
اهلـاء و وهـو مـضاف, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة, مفعول به منصوب, أوالدهن

 عالمـة مجـع النون و,جر مضاف إليه  يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم,
اب هـن يمكننـا إعـر( ال حمل له من اإلعراب ,اإلناث حرف مبني عىل الفتح
 . )كضمري كامل دون تفصيل

ألنـه مثنـى متعلـق  وعالمة نصبه اليـاء;  منصوب,) ظرف زمان(مفعول فيه  حولني
  . والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد,بالفعل يرضعن

 والنـون عـوض , ألنـه مثنـى;وعالمة نصبه الياء نعت حلولني منصوب مثله, كاملني
 .عن التنوين يف االسم املفرد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية مستأنفة ):الوالدات يرضعن( مجلة
 .خرب للمبتدأ الوالداترفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يرضعن ( مجلة
 : ياء املخاطبة−هـ



  

  )١٢٧(

ً فكيل وارشيب وقري عينا{  ْ َِّ َ ََ ِْ َ ِ ُ  .]٢٦ : مريم[ } َ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب)١(الفاء الفصيحة فكيل
ضـمري   واليـاء, التصاله بيـاء املؤنـث املخاطبـة;فعل أمر مبني عىل حذف النون كيل

  .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل السكون,
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

ضـمري   واليـاء, التصاله بيـاء املؤنـث املخاطبـة;ف النونفعل أمر مبني عىل حذ ارشيب
 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل السكون,

  ال حمل له من اإلعراب ,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
ضـمري   واليـاء,فعل أمر مبني عىل حذف النون التـصاله بيـاء املؤنـث املخاطبـة قري

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل السكون,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره متييز منصوب, اًعين

 :اجلمل
 ألهنـا اقرتنـت بالفـاء ;جـزم جـواب رشط مقـدر يف حمل ,مجلة فعلية ):كيل( مجلة
 .الفصيحة
 .جزم يف حمل ,)كيل( معطوفة عىل مجلة مجلة فعلية ):ارشيب( مجلة
 .جزم يف حمل ,)كيل( معطوفة عىل مجلة مجلة فعلية ):قري( مجلة

٢–אאאאאא،W 
 . ياء املتكلم−أ
ِ وقد أحسن يب إذ أخرجني من السجن{  ْ َ َ َ ْ َِّ َ َِ ِ ْ َْ َْ ِ ِ  .]١٠٠ :يوسف[ } َ
 .جر يف حمل ,الياء :يب

                                                 
 .هي الفاء الدالة عىل رشط مقدر: الفاء الفصيحة) ١(



  

  )١٢٨(

 .نصب يف حمل ,الياء :أخرجني
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف عطف و
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف حتقيق قد

ا, ً والفاعل ضمري مـسترت جـواز, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض أحسن
 .تقديره هو

 واليـاء ضـمري . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عـىل الكـرس يب
 واجلار واملجرور متعلقـان , يف حمل جر بحرف اجلر,متصل, مبني عىل السكون

 .بالفعل أحسن
متعلـق بالفعـل  .نـصب يف حمـل ظرف ملا مىض من الزمن, مبني عىل السكون, إذ

 .أحسن
 ,تقديره هو ا,ًوالفاعل ضمري مسترت جواز فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, أخرجني

 والياء ضـمري , ال حمل له من اإلعراب,ي عىل الكرسوالنون للوقاية حرف, مبن
 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف جر من
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  السجن

 .بالفعل أخرجني
 :اجلمل
 .نصب يف حمل ,معطوفة عىل مجلة سابقة لة فعليةمج ):أحسن( مجلة
 .جر باإلضافة بعد الظرف يف حمل ,مجلة فعلية ):أخرجني( مجلة
 : كاف اخلطاب−ب

َ ما ودعك ربك وما قىل{  َ َ َ ََ ُّ َ َّ ََ  .]٣ :الضحى[ } َ
 .نصب يف حمل ,الكاف :ودعك



  

  )١٢٩(

 .جر يف حمل ,الكاف :ربك
 :اإلعراب

 ــــــــاإعراهبــــــــــــــــــ الكلمة
 .) ال عمل له( ال حمل له من اإلعراب ,حرف نفي, مبني عىل السكون ما

 مبني عىل الفتح, يف ,ضمري متصلالكاف  و, مبني عىل الفتح الظاهر,فعل ماض ودعك
 .حمل نصب مفعول به

 ضـمري الكـافو , وهـو مـضاف,وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة فاعل مرفوع, ربك
 .جر مضاف إليه يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية جواب القسم ):ودعك ( مجلة
 : هاء الغائب−جـ
ُ قال له صاحبه وهو حياوره{ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ ِ َ ُ ِ َ َ  .]٣٧ :الكهف[ } َ

 .اهلاء يف حمل جر):  صاحبه−له ( 
َحي(  .اهلاء يف حمل نصب): ُهُرِاوُ

 : اإلعراب
 ــــــــــــــــــــاإعراهبــــــ الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره قال
 ضـمري واهلـاءالالم حرف جر, مبني عىل الفتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,  له

متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجـرور متعلقـان 
 .بالفعل قال

 ضـمري اهلـاءرة, وهـو مـضاف, وفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاه صاحبه
 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه

 . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,حالية و



  

  )١٣٠(

 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ هو
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  حياوره

يره هو, واهلاء ضمري متصل, مبنـي عـىل الـضم, يف حمـل نـصب ا, تقدًجواز
 .مفعول به

 :اجلمل
 .مجلة فعلية استئنافية, ال حمل هلا من اإلعراب): قال له صاحبه( مجلة 
 .مجلة اسمية, يف حمل نصب حال): وهو حياوره( مجلة 
 .مجلة فعلية, يف حمل رفع خرب للمبتدأ هو): حياوره( مجلة 

٣ JאאאאאאFEW 
ً ربنا إننا سمعنا مناديا{ ُ َ َِ َِ َ َ َْ ََّّ  .]١٩٣ :آل عمران[} ِ

 .جر يف حمل ,نا :ربنا
 .نصب يف حمل ,نا :إننا

 .رفع يف حمل ,نا :سمعنا
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 وعالمـة نـصبه الفتحـة ,منـصوب) يـا(ا تقـديره مناد مضاف ألداة نداء حمذوفة ربنا

ضمري متصل, مبني عىل الـسكون, يف حمـل جـر مـضاف :  نا.الظاهرة وهو مضاف
 .إليه

ضـمري  : نـا. حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعـراب:إن إننا
 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم إن

ضـمري متـصل,  :نـا .)نـا(له بضمري رفـع فعل ماض, مبني عىل السكون التصا سمعنا
 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًمنادي



  

  )١٣١(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):إننا سمعنا ( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):سمعنا ( مجلة

–אא،WF J JאEK 
אאK 

Wאאא،W 
 :اًا أو مضارعً فعل الغائب ماضي−١
ُ فألقى عصاه{ : ماض−١ َ َ َ ْ َ  .]٣٢ :الشعراء[ } َ
َ إن اهللاََّ يأمركم أن تذب{ :مضارع −٢ ْ َ ْ ََّ ْ ُ ُ َُ ْ ًحوا بقرةِ َ َ َ  .]٦٧ :البقرة[ } ُ

 :اإلعراب
)١( 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : ألقـى . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء استئنافية فألقى

ماض, مبني عىل الفتح املقدر عـىل األلـف للتعـذر, والفاعـل ضـمري مـسترت 
 .ا, تقديره هوًجواز

وهـو   وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عـىل األلـف للتعـذر,,به منصوبمفعول  عصاه
 .جر مضاف إليه  ضمري متصل, مبني عىل الضم يف حملاهلاءو مضاف,

)٢( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .المة نصبه الفتحة الظاهرةوع اسم إن منصوب, لفظ اجلاللة اهللا

 ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,فعل مضارع مرفوع, يأمركم
 امليم و,نصب مفعول به يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل الضمالكافو,تقديره هو



  

  )١٣٢(

 . ال حمل له من اإلعراب,عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل السكون
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكونحرف مصدري ونصب,  أن

وعالمة نصبه حذف النون; ألنـه مـن األفعـال  ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تذبحوا
  واأللـف,رفع فاعل يف حمل والواو ضمري متصل مبني عىل السكون, ,اخلمسة

 .للتفريق حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 , منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره)للفعل تذبحوا(مفعول به  بقرة

 واجلـار ,نصب عـىل نـزع اخلـافض , يف حمل)أن تذبحوا(واملصدر املؤول من 
 .واملجرور متعلقان بالفعل يأمركم

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ألقى عصاه ( مجلة
 .مقول القولنصب  ليف حم ,مجلة اسمية ):إن اهللا يأمركم ( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يأمركم ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تذبحوا ( مجلة
 : )اًا أو مضارعًماضي (: عل الغائبة ف– ٢
 . ) يف املسابقةفازتالفتاة ( : ماض−١
 .)يت عىل الوافروهو شطر من ب (  .) ما تشاءُ تفعلدع األيام( : مضارع−٢

 :اإلعراب
)١( 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الفتاة
ا, ً والفاعل ضـمري مـسترت جـواز. مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض فازت

 .راب ال حمل له من اإلع, والتاء للتأنيث حرف مبني عىل السكون,تقديره هي
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظـاهرة,)يف(اسم جمرور بـ املسابقة



  

  )١٣٣(

 .بالفعل فازت
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الفتاة فازت( مجلة
 .)الفتاة( خرب للمبتدأ رفع يف حمل ,مجلة فعلية ):فازت( مجلة

)٢( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 والفاعـل ا اللتقـاء الـساكنني,ً بالكـرس منعـَكِّرُ ح,فعل أمر, مبني عىل السكون دع
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, األيام
واليصح أن جيزم (ة الرفع الضمة الظاهرة عىل آخره وعالم فعل مضارع مرفوع, تفعل

 ,) ألنك إن تـدع األيـام أو مل تـدعها فإهنـا سـتفعل مـا تـشاء;يف جواب الطلب
 .تقديره هي ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل

 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, ما
والفاعـل ضـمري مـسترت  وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, تشاء

 .تقديره هي ا,ًجواز
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية):دع ( مجلة
 .حال من األيامنصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):تفعل ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):تشاء ( مجلة
 :ة املشبهة الصف− اسم املفعول −  اسم الفاعل: الصفات−٣
  :اسم الفاعل −
 . )ِهِ كفاعلِ عىل اخلريُّالدال(

 : اإلعراب



  

  )١٣٤(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ) الـدال( وفاعـل اسـم الفاعـل ,وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة مبتدأ مرفوع, الدال

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز
 .إلعراب ال حمل له من ا,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
 واجلـار واملجـرور متعلقـان باسـم ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم جمرور, اخلري

 . )الدال(الفاعل 
اسم جمرور  :فاعله . ال حمل له من اإلعراب,الكاف حرف جر, مبني عىل الفتح كفاعله

بالكاف, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مـضاف, واهلـاء ضـمري متـصل, 
 حمل جر مضاف إليـه, واجلـار واملجـرور متعلقـان بـاخلرب مبني عىل الكرس, يف

 ).كائن( املحذوف, تقديره 
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الدال عىل اخلري كفاعله( مجلة
 :اسم املفعول −

 . )ٌ حمبوبِ اخللقُصاحب( 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وهو مضاف ,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة صاحب
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, اخللق
 ونائـب الفاعـل السـم ,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عـىل آخـره خرب مرفوع, حمبوب

 .تقديره هو ا,ً ضمري مسترت جواز)حمبوب(املفعول 
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة اسمية ابتدائيةمجل ):صاحب اخللق حمبوب ( مجلة
 :الصفة املشبهة −
 . )ٌ عذبُهُ صوتُالقارئ(



  

  )١٣٥(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ,) أول(مبتدأ مرفوع  القارئ
 ضـمري واهلاء وهو مضاف, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مرفوع, )ثان(مبتدأ  صوته

 .جر مضاف إليه يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
وفاعـل الـصفة  ,وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة  مرفوع,)صوت(خرب للمبتدأ  عذب

 :ومجلـة ).صـوت( يعود عىل ,تقديره هو ا,ً ضمري مسترت جواز)عذب(املشبهة 
 ).القارئ( يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول )صوته عذب(
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة اسمية ابتدائية ):وته عذبالقارئ ص( مجلة
 .خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة اسمية ):صوته عذب( مجلة
 :لفعل املايض اسم ا−٤
  .)ِ واجلهلِ بني العلمَشتان(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والفاعـل الظـاهر عـىل آخـره,مبني عـىل الفـتح  ,)َدُعَب(اسم فعل ماض بمعنى  شتان

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز
متعلق باسم  ,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  منصوب,)ظرف مكان(مفعول فيه  بني

 .وهو مضاف ,الفعل شتان
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, العلم

 .حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب و
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم معطوف عىل العلم جمرور مثله, اجلهل

 :اجلمل



  

  )١٣٦(

 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة ابتدائية ):شتان ( مجلة

WאW 
 : املرفوع بفعل األمر−١
 .)ْ هلمُ ما ترضاهِ الناسَ منَارض( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والفاعـل اآلخـر, فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة من آخره; ألنـه معتـل ارض

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب
 .ا اللتقاء الساكننيً منع; بالفتحَكِّرُ ح,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  الناس
 .بالفعل ارض

 .نصب مفعول به يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, ما
 والفاعـل وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر, فعل مضارع مرفوع, ترضاه

يف   ضمري متصل, مبنـي عـىل الـضم,:اهلاءو .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب
 .نصب مفعول به حمل

واهلاء ضمري متصل,  له من اإلعراب, ال حمل ,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح هلم
عالمة مجع الذكور حرف مبنـي  امليم و,جر بحرف اجلر يف حمل مبني عىل الضم,

 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل ترىض, ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):ارض ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة فعلية صلة املوصولمجل ):ترضاه ( مجلة
 : املضارع للمتكلم−٢
  .) إال اهللاََندعو ْلن(



  

  )١٣٧(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي ونصب واستقبال, مبني عىل السكون لن
ضـمري  والفاعـل ظاهرة,وعالمة نصبه الفتحة ال ,)لن(فعل مضارع منصوب بـ  ندعو

 .تقديره نحن ا,ًمسترت وجوب
 ال , مبنـي عـىل الـسكون, تفيد القرص,ها بالنفي والنقصُلَمَ عَضِقُ استثناء نأداة إال

 .حمل له من اإلعراب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لفظ اجلاللة مفعول به منصوب, اهللا

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب حمل , المجلة فعلية ابتدائية ):لن ندعو ( مجلة

َ فلن أكون ظهريا للمجرمني{ ِ ِِ ْ ُْ ْ ًَ ِ َ َ ُ َ  .]١٧ :القصص[ } َ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حرف نفـي  :لن . ال حمل له من اإلعراب,الفاء حرف عطف, مبني عىل الفتح فلن

 .ونصب واستقبال, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل )لن(فعل مضارع ناقص منصوب بـ  نأكو

 .ا, تقديره أناً واسمها ضمري مسترت وجوب,آخره
 .خرب أكون منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًظهري

اسـم  :املجـرمني . ال حمل له من اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للمجرمني
جره الياء; ألنه مجع مذكر سـامل, والنـون عـوض عـن جمرور بالالم, وعالمة 

 .اًالتنوين يف االسم املفرد, واجلار واملجرور متعلقان باخلرب ظهري
 :اجلمل
, ال حمـل معطوفة عىل مجلة استئنافية مجلة فعلية ):ا للمجرمنيًلن أكون ظهري ( مجلة

 .هلا من اإلعراب



  

  )١٣٨(

وبناء عـىل ذلـك ;  اخرتنا األسهل,الفاء هلا أكثر من وجه من اإلعراب : فلن:هتنوي
 .يكون إعراب اجلملة

 : املضارع للمخاطب−٣
ْ فأما اليتيم فال تقهر{ َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ ْ  .]٩ :الضحى[ } َ

 .أنتتقديره  ,اًفاعله ضمري مسترت وجوب :تقهر
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ال حمل لـه مـن ,رف مبني عىل الفتح ح)عىل تقدير رشط مقدر( الفصيحة :الفاء فأما

 عـن حـرف الـرشط وفعـل الـرشط َحرف رشط وتفصيل نـاب :أما .اإلعراب
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب)مهام يكن من أمر(: والتقدير

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به مقدم منصوب, اليتيم
 :ال . ال حمل له من اإلعـراب, عىل الفتح حرف مبني,الفاء رابطة جلواب الرشط فال

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,ناهية جازمة
ضـمري مـسترت  والفاعل وعالمة جزمه السكون الظاهر, فعل مضارع جمزوم بال, تقهر

 .تقديره أنت ا,ًوجوب
 :اجلمل
 .قدرجزم جواب رشط م يف حمل ,مجلة فعلية ):أما اليتيم فال تقهر( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل جواب رشط غري جازم ):ال تقهر( مجلة

GאW 
 :سامء واحلروف عىل النحو اآليتاألفعال واأل : منّهذه النون تلحق كال

 :ً وجوباإذا اتصلت به ياء املتكلم : الفعل−أ
ً وجعلني مباركا{ َ َُ َ َ َِ  .]٣١ :مريم[ } َ

 :اإلعراب



  

  )١٣٩(

 ــــــــــــــــــاإعراهبــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 ال , والنون للوقاية حرف مبني عىل الكـرس,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جعلني
نـصب,  يف حمـل ضمري متصل, مبني عـىل الـسكون  والياء,حمل له من اإلعراب

 .يره هوتقد ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل مفعول به أول,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به ثان منصوب, اًمبارك

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل معطوفة عىل مجلة سابقة  مجلة فعلية):جعلني ( مجلة

 :امء يغلب وجود نون الوقاية إذا كانت ياء املتكلم مضافة إىل بعض األس−ب
ً قد بلغت من لدين عذرا{ ْ ُ ْ َِّ ُ َ َْ َِ ْ  .]٧٦ :لكهفا[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف حتقيق, مبني عىل السكون قد
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة بلغت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الفتح,
 . حمل له من اإلعراب ال,حرف جر, مبني عىل السكون من
 ظرف مكان, مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر متعلـق بالفعـل :لدن لدين

 , ال حمل له من اإلعـراب, والنون املدغمة للوقاية حرف مبني عىل الكرس,بلغ
 .والياء ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .تحة الظاهرةوعالمة نصبه الف مفعول به منصوب, اًعذر
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):بلغت ( مجلة

 : إذا اتصلت ياء املتكلم باحلرف−جـ 



  

  )١٤٠(

  :)تلي(تكون نون الوقاية غالبا مع  −
ً يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيام{  ِ َِ ْ ًَ َ ُ ْ ََ ُ ََ ْ َ ْ َُ ُ  .]٧٣ :النساء[ } َ

 : اإلعراب
 ــــــــــــــــــــاإعراهبــــــ الكلمة

 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ,حرف تنبيه يا
 النـون و, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفـتحّ حرف متن:ليت ليتني

ضـمري متـصل,  الياء و, ال حمل له من اإلعراب ,للوقاية حرف مبني عىل الكرس
 .نصب اسم ليت يف حمل مبني عىل السكون,

 التـاء و,فعل ماض ناقص, مبني عىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة نتك
 .رفع اسم كان يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم,

اهلـاء و وهو مـضاف, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,  ظرف مكان منصوب,:مع معهم
عالمـة مجـع  املـيم و,جـر مـضاف إليـه  يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم,

 . ال حمل له من اإلعراب,ور حرف مبني عىل السكونالذك
فعـل مـضارع  :أفوز . ال حمل له من اإلعراب, سببية حرف مبني عىل الفتحالفاء فأفوز

 مـضمرة بعـد فـاء الـسببية, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة, )أن(منصوب بـ 
 .ا, تقديره أناًوالفاعل ضمري مسترت وجوب

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,) للنوعمبني(مفعول مطلق منصوب  اًفوز
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  منصوب مثله,)اًفوز(نعت لـ  ًعظيام

 :اجلمل
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):ليتني كنت معهم( مجلة
 .خرب ليترفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):كنت معهم( مجلة
 :)لعل(مع الوقاية  جود نونيندر و −
َ لع{ َيل أبلغ األسبابَ َ ْْ َ ْ ُ ُ َ  .]٣٦ :غافر[ } ِّ

 :اإلعراب



  

  )١٤١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 منـع مـن ظهـوره احلركـة , ونصب, مبني عىل الفـتح املقـدرٍّ حرف ترج:لعل لعيل

ضمري متصل, مبني عىل السكون,  والياء , ال حمل له من اإلعراب,املناسبة للياء
 .نصب اسم لعل يف حمل

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أبلغ
 .تقديره أنا ا,ًوجوب

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة األسباب
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):لعيل أبلغ( مجلة
 .خرب لعلرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):أبلغ( مجلة
 :مع احلروف الناسخة األخريتساو وجود نون الوقاية وعدم وجودها  −

  :مع نون الوقاية
 .)ُال أرسفي  لكننٌ جوادنيإن(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والنـون , ال حمل لـه مـن اإلعـراب,مبني عىل الفتح  حرف توكيد ونصب,:إن إنني

ضـمري متـصل,  والياء , ال حمل له من اإلعراب,لكرسللوقاية حرف مبني عىل ا
 .نصب اسم إن يف حمل مبني عىل السكون,

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة جواد
 , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف استدراك ونصب, مبنـي عـىل الفـتح:لكن لكنني

 ضـمري ليـاءوا , ال حمل له من اإلعـراب, للوقاية حرف مبني عىل الكرسوالنون
 .نصب اسم لكن متصل, مبني عىل السكون, يف حمل

 . ال حمل له من اإلعراب,نافية ال عمل هلا حرف مبني عىل السكون ال
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أرسف

 .تقديره أنا ا,ًوجوب



  

  )١٤٢(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعرابحمل , ال مجلة اسمية ابتدائية ):إنني جواد( مجلة
 . اإلعرابهلا من, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):لكنني ال أرسف( مجلة
 .َّنِخرب لكرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):ال أرسف( مجلة
 : الوقايةبدون نون −

 . )ٌ عفيفي لكنٌ فقريإين( 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
مـن ظهـوره اشـتغال املحـل   منع,بني عىل الفتح املقدرم حرف توكيد ونصب, إين

ضمري متصل, مبنـي عـىل  والياء , ال حمل له من اإلعراب,باحلركة املناسبة للياء
 .نصب اسم إن يف حمل السكون,

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب إن مرفوع, فقري
شتغال املحـل  منع من ظهوره ا,حرف استدراك ونصب, مبني عىل الفتح املقدر لكني

نـصب   ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمـلوالياء ,باحلركة املناسبة للياء
 .اسم لكن

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,خرب لكن مرفوع عفيف
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):إين فقري( مجلة
 . من اإلعرابمجلة اسمية استئنافيةال حمل هلا ):لكني عفيف( مجلة
 ): عن−من ( :مع حروف اجلرجيب وجود نون الوقاية  −
ِّ ولكن حق القول مني{  −١ ِ ُِ ْ َ ْ ََ ْ  .]١٣ :السجدة[ } ََّ
ْ ما أغنى عني ماليه{ −٢  ََ َ َِ ِّ َ ْ   .]٢٨ :احلاقة[ } َ

 :اإلعراب



  

  )١٤٣(

)١( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .له من اإلعراب ال حمل , مبني عىل الفتح,حرف عطف و
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف استدراك لكن
 . مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض حق

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, القول
 املدغمـة والنـون , ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من مني

 ضـمري متـصل واليـاء , ال حمل له من اإلعـراب,لكرسللوقاية حرف مبني عىل ا
 واجلـار واملجـرور متعلقـان بحـال ,مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر

 .حمذوف من القول
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل معطوفة عىل مجلة سابقة مجلة فعلية):حق القول( مجلة

)٢( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,نافية ال عمل هلا ام
 .مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر فعل ماض, أغنى
 املدغمة للوقايـة والنون , ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون  حرف جر,:عن يعن

مبنـي عـىل  ضـمري متـصل, واليـاء , ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل الكرس
 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أغنى,جر بحرف اجلر يف حمل السكون,

مـن ظهورهـا   منـع,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل آخـره  فاعل مرفوع:مال ماليه
ضمري متصل مبني عىل  والياء , وهو مضاف,اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء

للسكت حرف, مبني عـىل الـسكون, ال : واهلاء .السكون, يف حمل جر باإلضافة
 .حمل له من اإلعراب

 :اجلمل



  

  )١٤٤(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ما أغنى عني ماليه( مجلة
 :) عىل−إىل  ( :ن الوقاية يف غريها من حروف اجلر ومتتنع نو−
  .)ِ احلطبُمجع َّوعيل(

 :اإلعراب
 ــــاإعراهبــــــــــــــــــــــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
ضـمري  واليـاء , ال حمل لـه مـن اإلعـراب,مبني عىل السكون  حرف جر:عىل عيل

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,جر مضاف إليه يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,
 .بخرب مقدم حمذوف

 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع, مجع
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة احلطب

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية معطوفة عىل مجلة سابقة ): مجععيل ( مجلة



  

  )١٤٥(
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 : علم شخص−أ

ُ حممد رسول اهللاَِّ{ ُ َ ٌَّ َ  . ]٢٩ :لفتحا[  } ُ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, حممد
 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, رسول

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, لفظ اجلاللة اهللا
 .خإل.. . أسامة− ثعالة : علم جنس−ب

 .)ٌةَالَعُ ثِهذه(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة, : ذه . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون, للتنبيه:ها هذه

 .مبني عىل الكرس, يف حمل رفع مبتدأ
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, ثعالة

WW 
 .)إلخ.. . عيل−زيد( :سم اال−أ
 .)ٌّعيل َجاء(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )١٤٦(

 .مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فعل ماض, جاء
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, عيل

 : الكنية−ب
 . )ٌ عادلٌ خليفةٍ بكرأبو( 

 : اإلعراب
 ـــــــــــــــــــاإعراهبـــــــ الكلمة

 . وهو مضاف,الستة وعالمة رفعه الواو; ألنه من األسامء مبتدأ مرفوع, أبو
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, بكر

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, خليفة
  : اللقب−جـ
ُ إنام املسيح عيسى ابن مريم رسول اهللاَِّ{ ُ َ َ َ ْ َ َُ ْ ُِ ِ َْ َ َّ  .]١٧١ :النساء[ } ِ

 .لقب :املسيح
 .اسم :عيسى

 .كنية :ابن مريم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 كفـت إن ;كافة ومكفوفة :ما .مبني عىل الفتح الظاهر  حرف توكيد ونصب,:إن إنام

 .عن العمل حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب  حرف,مكفوفةكافة و: إنام: أو نقول

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, املسيح
 .وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر بدل من املسيح مرفوع, عيسى
 . وهو مضاف,نعت لعيسى مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ابن



  

  )١٤٧(

ألنـه ممنـوع مـن  ; وعالمة جـره الفتحـة نيابـة عـن الكـرسةمضاف إليه جمرور, مريم
 .والتأنيث  للعلمية;الرصف

 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رسول
 .لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

 :اجلمل
 . من اإلعرابهلا, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):املسيح رسول اهللا( مجلة

WאW 
 :ينقسم العلم باعتبار لفظه إىل مفرد ومركب

 :واملركب ثالثة أقسام
 : مركب إضايف−١
ً وعباد الرمحن الذين يمشون عىل األرض هونا{ ُْ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ََّ ْ َ َ ِ َِّ ِ َ  .]٦٣ :الفرقان[ } ْ

ا ً أعالمـعبـاد الـرمحنعـىل اعتبـار ( .اسـم مركـب تركيـب إضـايف :عباد الـرمحن
 .)جمموعة

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,استئنافية و
 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, عباد

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, الرمحن
 .رفع خرب يف حمل عىل الفتح,اسم موصول, مبني  الذين

 ) األمثلـة(وعالمة رفعه ثبوت النـون; ألنـه مـن األفعـال  فعل مضارع مرفوع, يمشون
 .رفع فاعل يف حمل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, ,اخلمسة

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب عىل
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,ة الظاهرةوعالمة جره الكرس,)عىل(ـاسم جمرور ب األرض



  

  )١٤٨(

 .بالفعل يمشون
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة نائب مفعول مطلق منصوب, اًهون

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):عباد الرمحن الذين ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يمشون ( مجلة

 :مزجي  مركب−٢
 .)َموتَحرض َ معاملُشاهدت(

 .اا مزجيًاسم مركب تركيب :حرضموت
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة شاهدت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .وهو مضاف ,مة نصبه الفتحة الظاهرةوعال منصوب,به مفعول  معامل

ألنـه ممنـوع مـن  وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكـرسة; مضاف إليه جمرور, حرضموت
 .الرصف للعلمية والرتكيب املزجي

 :إسنادي مركب −٣
 .) احلقَبجاد ُمررت( ,)ٌ فاضلٌ رجل احلقَجاد َّإن(, ) احلقَجاد َجاء( 

 .اا مزجيً اسم مركب تركيب:جاد احلق
 : اإلعراب

)١( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء



  

  )١٤٩(

 مـن ظهورهـا  منـع,عه الـضمة املقـدرة عـىل آخـره وعالمة رففاعل مرفوع, جاد احلق
 .اشتغال املحل بحركة احلكاية

)٢( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,رف توكيد ونصب, مبني عىل الفتحح إن
 منع مـن ظهورهـا ,اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخره جاد احلق

 .اشتغال املحل بحركة احلكاية
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب إن مرفوع, رجل
 .ةنعت لـ رجل, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهر فاضل

 )٣( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة مررت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع, فاعل
اسـم  :جـاد احلـق . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بجاد احلق

مة جره الكـرسة املقـدرة عـىل آخـره, منـع مـن ظهورهـا جمرور بالباء, وعال
 .اشتغال املحل بحركة احلكاية

 



  

  )١٥٠(
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 : )هذا( :للمفرد املذكرما يشار به  −١
َ هذا نذير من النذر األوىل{ ُ ِْ ُ َُّ َ َِ ٌِ  .]٥٦ :النجم[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لمةالك
اسم إشـارة, :  ذا. ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون, للتنبيه:ها هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة نذير
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل الفتح من

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(رور بـ اسم جم النذر
 .)كائن(بنعت مقدر 

 .وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذر  جمرور مثله,)النذر(نعت لـ  األوىل
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائية مجلة اسمية ):هذا نذير( مجلة

  :)هذه( :ةنث املؤةللمفردما يشار به  −٢
ِ قل هذه سبييل{ ِ َ ِ ِ َ ْ  .]١٠٨ :يوسف[  } ُ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

تقـديره  ا,ًوالفاعـل ضـمري مـسترت وجوبـ فعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر, قل
 .أنت



  

  )١٥١(

اسـم إشـارة, : ذه . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب, للتنبيه:ها هذه
 .ني عىل الكرس, يف حمل رفع مبتدأمب

 منـع مـن ظهورهـا اشـتغال املحـل ,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة املقـدرة سبييل
 والياء ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف , وهو مضاف,باحلركة املناسبة للياء
 .حمل جر مضاف إليه

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):قل( مجلة
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):هذه سبييل( مجلة

 ):هذان( :للمثنى املذكرما يشار به  −٣
ْ هذان خصامن اختصموا يف رهبم{ ِّ َ ُِ ِ َ ْ ََ ْ َِ َِ  .]١٩ :احلج[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
مبتـدأ : ذان .اإلعـراب ال حمـل لـه مـن , حرف مبني عىل السكون, للتنبيه:ها هذان

 .مرفوع, وعالمة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنى
 والنون عـوض عـن التنـوين يف ,وعالمة رفعه األلف; ألنه مثنى خرب مرفوع, خصامن

 .االسم املفرد
والواو ضمري متصل مبنـي  ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة اختصموا

 , حرف مبني عـىل الـسكون,للتفريق واأللف ,رفع فاعل يف حمل عىل السكون
 .ال حمل له من اإلعراب

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 ضمري واهلاءوعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف,  ,)يف(اسم جمرور بـ  رهبم

عالمـة مجـع الـذكور  وامليم ,جر مضاف إليه متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل
 . ال حمل له من اإلعراب,بني عىل السكونحرف م

 :اجلمل



  

  )١٥٢(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائية مجلة اسمية ):هذان خصامن( لةمج
 .)خصامن(ـنعت لرفع  يف حمل , مجلة فعلية):اختصموا يف رهبم( مجلة
 : )هاتان( :للمثنى املؤنثما يشار به  −٤
 . ) الصحيفتنيهاتنيقرأت (

 :اإلعراب
 ــــــــــــــــــــــــــاإعراهب الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
مفعـول : تني . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون:اهلاء للتنبيه هاتني

 .املثنىبه منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنه ملحق ب
 والنـون , ألنـه مثنـى;بدل من اسم اإلشارة منصوب, وعالمـة نـصبه اليـاء الصحيفتني

 .عوض عن التنوين يف االسم املفرد
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):قرأت ( مجلة
 ):هؤالء( :للجمع املذكر واملؤنثما يشار به  −٥
ِ قال إن هؤالء ضيفي{ ِْ َ َ ُ ََّ ِ َ  . ]٦٨ :احلجر[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, قال
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف توكيد ونصب, إن

اسـم  :أوالء .عـراب ال حمـل لـه مـن اإل,مبني عىل الـسكون  حرف, للتنبيه:ها هؤالء
 .إشارة مبني عىل الكرس, يف حمل نصب اسم إن

 منع من ظهورهـا اشـتغال املحـل ,مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة خرب إن ضيفي



  

  )١٥٣(

 والياء ضمري متصل مبني عىل الـسكون, يف ,باحلركة املناسبة للياء, وهو مضاف
 .حمل جر مضاف إليه

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ئنافيةمجلة فعلية است ):قال( مجلة
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):إن هؤالء ضيفي( مجلة
  :) هنا− َّمَ ث( : ما يشار به إىل املكان القريب−٦
ُ فأينام تولوا فثم وجه اهللاَِّ{ −١ ْ َ ََّ َْ َ َُّ ُ ََ  .]١١٥ :البقرة[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم رشط  : أيـنام. ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح الفاء حرف عطف, فأينام

 . متعلق بـ تولوا,جازم, مبني عىل السكون, يف حمل نصب عىل الظرفية املكانية
وعالمة جزمه حـذف النـون; ألنـه مـن  فعل مضارع جمزوم; ألنه فعل الرشط, تولوا

 ,رفع فاعـل يف حمل ي عىل السكون,والواو ضمري متصل, مبن ,األفعال اخلمسة
 . ال حمل له من اإلعراب,للتفريق حرف مبني عىل السكون واأللف

:  ثـم . ال حمل له من اإلعراب,الفاء رابطة جلواب الرشط حرف مبني عىل الفتح فثم
اسم إشارة, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب, عىل الظرفية املكانيـة متعلـق بخـرب 

 .مقدم حمذوف
 .رفعه الضمة الظاهرة, وهو مضاف وعالمة دأ مؤخر مرفوع,مبت وجه
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, اهللا

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة سابقة ):أينام تولوا( مجلة
 .قرتنة بالفاءألهنا م ;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة اسمية ):فثم وجه اهللا( مجلة
 ):هنالك −هناك : ( ما يشار به إىل املكان البعيد−٧



  

  )١٥٤(

َ هنالك ابتيل املؤمنون{ ُْ ُ َِ ُِْ َ ِ ْ  .]١١ :األحزاب[  } َُ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
نـصب ظـرف مكـان متعلـق  يف حمـل  اسم إشارة, مبني عـىل الـسكون,:هنا هنالك

  ال حمل لـه مـن اإلعـراب,لبعد حرف مبني عىل الكرسوالالم ل ,بالفعل ابتيل
 .والكاف للخطاب حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

 .مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فعل ماض مبني للمجهول, ابتيل
 والنون عـوض ,وعالمة رفعه الواو; ألنه مجع مذكر سامل نائب فاعل مرفوع, املؤمنون

 .سم املفردعن التنوين يف اال
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ): املؤمنونابتيل( مجلة

WאאאW 
 .وجيوز أن تلحقه هاء التنبيه ,اًقريب جيرد من الكاف وجوبال املشار إليه −١
َ إن هذا القرآن هيدي للتي هي { ِْ ِ ِ َِّ ْْ َ َ َُّ َ َ ُأقومِ َ ْ  .]٩ :اإلرساء[ } َ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف توكيد ونصب, إن
اسـم إشـارة, : ذا . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون  حرف,ها للتنبيه هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم إن
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  من اسم اإلشارة منصوب,بدل القرآن
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل اليـاء للثقـل, والفاعـل  هيدي

 .ا, تقديره هوًضمري مسترت جواز
اسـم  :التـي . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جـر, مبنـي عـىل الكـرس للتي



  

  )١٥٥(

 . بحرف اجلرموصول, مبني عىل السكون, يف حمل جر
 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ هي
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره أقوم

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):إن هذا القرآن هيدي( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):هيدي( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية صلة املوصول ):هي أقوم( مجلة
تترصف ترصف الكـاف  ,توسط البعد حلقته كاف حرفيةاملد أو بعيال املشار إليه −٢
 . وجيوز أن يزاد قبل الكاف الم مبالغة يف الداللة عىل البعد ,االسمية
َ فذانك برهانان من ربك{ َِّ ْ َ َُ ِْ ِِ َ َ  .]٣٢ :القصص[ } َ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لمةالك

اسـم  :ذان . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الفاء استئنافية حرف, مبني عىل الفـتح فذانك
: والكـاف .إشارة مبتدأ مرفـوع, وعالمـة رفعـه األلـف; ألنـه ملحـق بـاملثنى

 .للخطاب حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب
 والنـون عـوض عـن التنـوين يف , ألنه مثنى;عه األلفخرب مرفوع, وعالمة رف برهانان

 .االسم املفرد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 والكـاف , وهـو مـضاف,وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  ربك

 واجلـار واملجـرور ,جـر مـضاف إليـه يف حمـل ضمري متصل, مبني عىل الفتح,
 .)برهانان(حمذوف لـ متعلقان بنعت 

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية :)ذانك برهانان( مجلة



  

  )١٥٦(

אאאW 
 . هذان لك:فال يقال ,اًاملثنى مطلق −أ
 . )ِ وردتانِتان( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .وعالمة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنى أ مرفوع,اسم إشارة مبتد تان
 والنون عوض عـن التنـوين يف ,ألنه مثنى وعالمة رفعه األلف; خرب مرفوع, وردتان

 .االسم املفرد
أوالئلك, أما عـىل لغـة القـرص : فال نقول ; أوالء)أوىل (  اجلمع يف لغة من مد−ب

 .فيجوز أواللك) أوىل(
 .)ٌ مهذباتٌ فتياتِأوالء (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رفع مبتدأ يف حمل اسم إشارة, مبني عىل الكرس, أوالء
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, فتيات

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة , مرفوع مثله,) فتيات(نعت  مهذبات
 .اهلاء والالمال جيوز اجلمع بني ف ; فيام سبقه هاء التنبيه−جـ
ْ ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم{ ْ ُْ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ِ َ ُ ْ  .]١٠٩ :بالنساء[ } َ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,للتنبيه ها
 .رفع مبتدأ يف حمل مبني عىل السكون, ضمري رفع منفصل, أنتم
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 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نبيه للت:ها هؤالء
 .رفع خرب أول يف حمل مبني عىل الكرس, اسم إشارة, أوالء
فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة, والتـاء ضـمري  جادلتم

 وامليم عالمـة مجـع الـذكور حـرف ,يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .كون, ال حمل له من اإلعرابمبني عىل الس

 ضـمري واهلـاء . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:عن عنهم
عالمـة مجـع الـذكور   واملـيم,جر بحرف اجلـر يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة اسمية استئنافية ):ها أنتم هؤالء( مجلة
 .خرب ثان للمبتدأ أنتمرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):جادلتم( مجلة



  

  )١٥٨(

ĆÈia‰b@ZÞì•ì½a@áüaZ@ @
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 :)عاقل وغري عاقل ( للمفرد املذكر : الذي− ١
ِ والذي جاء بالصدق وصدق به{ ِِ َِ َّ َْ َ ِّ َ َِ َ  . ]٣٣ :الزمر[ } َّ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا كلمةال
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,استئنافية و

 .رفع مبتدأ اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل الذي
 ا,ًضمري مـسترت جـواز والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, جاء

 .تقديره هو
اسم جمرور : الصدق . ال حمل له من اإلعراب,ي عىل الكرس حرف جر, مبنالباء بالصدق

 .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل جاء
فعـل : صـدق . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الواو حرف عطف, مبني عىل الفتح وصدق

 .ا, تقديره هوًماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مسترت جواز
 ضـمري واهلـاء ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, ,الباء حرف جر, مبني عـىل الكـرس به

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,يف حمل جر بحرف اجلر متصل, مبني عىل الكرس,
 .بالفعل صدق

  :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):جاء بالصدق( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل لة الصلةمجلة معطوفة عىل مج ):صدق به( مجلة
  ):ة غري عاقل− ةعاقل ( ة املؤنثةللمفرد :التي −٢
َ قد سمع اهللاَُّ قول التي جتادلك يف زوجها{  ِ ْ ْ ََ ِْ َ ُ َِّ ِ َِ ُ َ َ  .]١ :املجادلة[ } ََ



  

  )١٥٩(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . اإلعراب ال حمل له من,مبني عىل السكون حرف حتقيق, قد
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر سمع
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, ,لفظ اجلاللة اهللا
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة قول
 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه التي

الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت وعالمة رفعه  فعل مضارع مرفوع, جتادلك
 ضمري متصل, مبنـي عـىل الفـتح يف حمـل نـصب, والكاف ,ا, تقديره هيًجواز

 .مفعول به
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 ضـمري :وهـا.  وهو مضاف,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  زوجها
 .جر مضاف إليه  حملمتصل, مبني عىل السكون, يف

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائيةمجلة فعلية : )قد سمع اهللا ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):جتادلك ( مجلة
 : ) غري عاقل–عاقل  (  للمثنى املذكر: اللذان– ٣
َ ربنا أرنا الذين أضالنا{ ََّ ََ َ َِ ْ ََّ ِ َ  .]٢٩ :فصلت[ } َّ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

وعالمة نـصبه الفتحـة   منصوب,)يا(مناد مضاف حلرف نداء حمذوف تقديره  ربنا
 .جر مضاف إليه يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل السكون,:ونا .الظاهرة

 والفاعـل ضـمري مـسترت  فعل أمر, مبني عىل حذف حرف العلة مـن آخـره,:أر أرنا



  

  )١٦٠(

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون, يف حمـل نـصب :  نا .ا, تقديره أنتًوجوب
 .مفعول به أول

 . ألنه ملحق باملثنى;اسم موصول مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الياء اللذين
 ضـمري متـصل, :األلـف , فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخـره:أضل أضالنا

ضـمري متـصل, مبنـي : نا). ألف االثنني(اعل رفع ف يف حمل مبني عىل السكون,
 .عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):أرنا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):أضالنا( مجلة
 :)عاقل وغري عاقل (  للمثنى املؤنث: اللتان– ٤
  .)ِ تنجحانِتهدان جتِاللتان( 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنى,اسم موصول اللتان

 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;وعالمة رفعه ثبوت النـون فعل مضارع مرفوع, جتتهدان
 .رفع فاعلواأللف ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل 

 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبوت النـون تنجحان
 .واأللف ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):اللتان جتتهدان تنجحان( مجلة
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة فعلية صلة املوصول ):جتتهدان( مجلة
 . )اللتان( خرب للمبتدأرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):تنجحان( مجلة
  : مجع الذكور: الذين– ٥



  

  )١٦١(

ُ يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاََّ{ َِ َِ َُ َ ََّ َ  . ]٣٣ :حممد[  } ُّ
 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا
: هـا .نـصب, عـىل النـداء يف حمـل مناد نكرة مقصودة, مبني عىل الضم,: أي اأهي

 .حرف للتنبيه, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .رفع بدل من أي يف حمل مبني عىل الفتح, اسم موصول, الذين
والواو ضمري متصل, مبنـي  ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة آمنوا

 ال ,للتفريق حرف مبني عىل السكون  واأللف,رفع فاعل يف حمل عىل السكون,
 .حمل له من اإلعراب

والـواو ضـمري متـصل  ,فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بـواو اجلامعـة أطيعوا
للتفريـق حـرف مبنـي عـىل   واأللـف,يف حمـل رفـع فاعـل مبني عىل الـسكون

 .حمل له من اإلعراب ال ,السكون
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, لفظ اجلاللة, اهللا

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة استئنافية ):يا أهيا الذين( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):آمنوا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):أطيعوا( مجلة
 :ناثجلمع الذكور واإل:  األىل−٦
ٌ تعلمناها مفيدةَىلُألُالدروس ا( ُ َْ َّ .( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الدروس



  

  )١٦٢(

 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع نعت للدروس األىل
  :نـا .فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بنـا الدالـة عـىل الفـاعلني: لمتع تعلمناها

ضمري متصل, مبنـي  :ها .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 .عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مفيدة
 :اجلمل

 .ية, ال حمل هلا من اإلعرابمجلة اسمية ابتدائ ):الدروس مفيدة(مجلة 
 .مجلة فعلية صلة املوصول, ال حمل هلا من اإلعراب ):تعلمناها(مجلة 
 :) غري عاقلة−عاقلة ( ناث جلمع اإل) الالت− الالء −  الالئي− الاليت( −٧
ْ وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم{ َّ ُ ُ َُ ُِ ِ ِ َِ ُُ ََّ َ َ َ َ َْ ُ َْ َ َّ  .]٤ :األحزاب[ } َ
 :عراباإل

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب, ال عمل هلا,نافية ما

تقـديره  ا,ًضـمري مـسترت جـواز والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, جعل
 .هو

 , وهـو مـضاف,وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة  أول منـصوب,مفعول بـه أزواجكم
عالمة   وامليم,جر مضاف إليه يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل الضم,والكاف

 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ,مجع الذكور
 .)أزواج(نصب, نعت لـ  يف حمل مبني عىل السكون, اسم موصول, الالئي

 ,وعالمة رفعه ثبوت النون; ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة رفوع,فعل مضارع م تظاهرون
 .والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد

 ضـمري واهلـاء . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منهن



  

  )١٦٣(

نـاث إل عالمـة مجـع اوالنون ,متصل مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر
 . من اإلعراب ال حمل له,حرف مبني عىل الفتح

 ألنـه مجـع ;مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الكرسة نيابـة عـن الفتحـة أمهاتكم
 مبني عىل الضم يف حمل جـر , ضمري متصلوالكاف , وهو مضاف,مؤنث سامل
 ال حمل له من , عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل السكونوامليم ,مضاف إليه
 .اإلعراب

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل معطوفة عىل مجلة سابقة يةمجلة فعل ):جعل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل املوصول صلة مجلة فعلية ):تظاهرون( مجلة
ĆîãbqbZò×’½a@òÛì•ì½a@õbþa@Z@ @
 :)ومفرد ومثنى ومجع مذكر ومؤنث( : للعاقلْنَ م−١
َْ أفمن يعلم أنام أنزل إليك من ربك احل{ َ َِّ ْ ْ َْ ْ ُ َ َِ َ َِ َ ِ ْ َُّ َ ََ َق كمن هو أعمىَ َْ َ ُ َْ َ  .]١٩ :الرعد[ } ُّ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
: الفـاء .اهلمزة حـرف اسـتفهام, مبنـي عـىل الفـتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب أفمن

اسـم موصـول, : مـن . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,استئنافية
 .فع مبتدأمبني عىل السكون, يف حمل ر

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخـره, والفاعـل ضـمري  يعلم
 .تقديره هو ا,ًمسترت جواز

اسـم : مـا .مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب أن حرف مصدري ونصب, أنام
 .موصول, مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم أن

 ونائـب الفاعـل , الفتح الظاهر عىل آخـرهفعل ماض مبني للمجهول, مبني عىل أنزل
 .ا, تقديره هوًضمري مسترت جواز

 ضـمري والكـاف , ال حمل لـه مـن اإلعـراب,مبني عىل السكون  حرف جر,:إىل إليك



  

  )١٦٤(

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,يف حمل جـر بحـرف اجلـر متصل مبني عىل الفتح,
 .بالفعل أنزل

 .من اإلعراب ال حمل له ,مبني عىل السكون حرف جر, من
 والكـاف , وهـو مـضاف,وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  ربك

 واجلـار واملجـرور ,يف حمـل جـر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل الفـتح,
 .متعلقان بالفعل أنزل

 واملــصدر املــؤول مــن أن ,خــرب أن مرفــوع, وعالمــة رفعــه الــضمة الظــاهرة احلق
 . سد مسد مفعويل يعلم)حلقأن ما أنزل ا(ومعموليها 

اسم موصـول, : من . ال حمل له من اإلعراب,الكاف حرف جر, مبني عىل الفتح كمن
مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلـر, واجلـار واملجـرور متعلقـان بخـرب 

ْمن(  .املحذوف) َ
 .رفع مبتدأ يف حمل مبني عىل الفتح, ضمري رفع منفصل, هو

 .ة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذرخرب مرفوع, وعالم أعمى
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل استئنافية مجلة اسمية ):من يعلم كمن( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):يعلم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):أنزل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول لة اسميةمج ):احلق..ما أنزل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة اسمية ):هو أعمى( مجلة
 :) مجع− مثنى − مفرد − مذكر–مؤنث  (  ما لغري العاقل−٢
ٍ ما عندكم ينفد وما عند اهللاَِّ باق{ َ ََ ْ ُ ْ َ ِْ َِ َ ْ ََ  .]٩٦ :النحل[} ُ

 : اإلعراب
 ـــــــــــــــــــــاإعراهبـــــ الكلمة

 . مبتدأول, مبني عىل السكون, يف حمل رفعاسم موص ما



  

  )١٦٥(

منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة, وهـو مـضاف ) ظـرف مكـان(مفعول فيـه  عندكم
ضمري متصل, مبني عىل الـضم, : والكاف . املحذوفة)ما(والظرف متعلق بصلة 
ني عىل الـسكون, ال عالمة مجع الذكور حرف مب: وامليم ,يف حمل جر مضاف إليه
 .حمل له من اإلعراب

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  ينفد
 .ا, تقديره هوًجواز

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف عطف, و
 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ ما

 وهـو مـضاف ,, وعالمـة نـصبه الفتحـةمنـصوب) ظـرف مكـان(مفعول فيـه  عند
 .والظرف متعلق بصلة ما املحذوفة

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, اهللا
 , ألنه اسم منقوص;خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء املحذوفة باق

 .والتنوين عوض عن احلرف املحذوف
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائية مجلة اسمية ):ينفدما عندكم ( مجلة
 .خرب للمبتدأ مارفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):ينفد( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة اسمية معطوفـة عـىل مجلـة ابتدائيـة ):ما عند اهللا باق( مجلة
 .اإلعراب
 اسـم(  الداخلة عىل الوصـف الـرصيح) للمفرد ولغريه−للعاقل ولغريه  (  أل− ٣
 :) اسم مفعول−فاعل 
 .)ُهَ درسُلقارئ اَفاز( 

 . الصفة التي بعدها كاليشء الواحدتعرب مع ,اسم موصول بمعنى الذي :أل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )١٦٦(

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر فاز
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ئالقار
 وهـو , منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرةئ به السم الفاعل قارمفعول درسه

 .يف حمل جر باإلضافة  ضمري متصل, مبني عىل الضم,واهلاء ,مضاف
 :) والتي وفروعها,بمعنى الذي وفروعه ( ئ يف لغة طي: ذو− ٤
 .)َنْ ذو نجحْجاءت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتاء للتأنيث حرف, مبني عىل الـسكون, ,اض, مبني عىل الفتح الظاهرفعل م جاءت

 .ال حمل له من اإلعراب
 .)بمعنى الاليت(اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل  ذو

 والنـون ضـمري متـصل, , مبني عىل السكون التصاله بنون النـسوة,فعل ماض نجحن
 .مبني عىل الفتح, يف حمل رفع فاعل

 :ملاجل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائية مجلة فعلية ):جاءت ذو( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية :)نجحن( مجلة
كـون وت , وتستخدم بلفظ واحد للمذكر واملؤنث واملفرد واملثنـى واجلمـع: ذا− ٥
 : إذا حتققت الرشوطًموصوال ًاسام

ْ ماذا أنزل ربكم{ َ َُ ُّْ َ َ َ  .]٣٠ :النحل[ } َ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم موصـول,  :ذا . اسم استفهام, مبني عىل السكون, يف حمـل رفـع مبتـدأ:ما ماذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع خرب



  

  )١٦٧(

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر أنزل
ضمري متـصل,  :كم .و مضاف وه,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ربكم

 .مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية :)ماذا أنزل( مجلة

وهنـاك  )قيـل( نائب فاعـل للفعـلرفع  يف حمل البعض يعرهبا عىل أهنا( :مالحظة
; ألهنـام ذا املوقـعواألكثر أهنا ال تقـع هـ , أو نائب فاعلًخالف عىل جميء اجلملة فاعال

  .)ًواملسند إليه ال يكون إال اسام مسند إليه
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):أنزل( مجلة
 ).وتستخدم بلفظ واحد للمذكر واملؤنث واملفرد واملثنى واجلمع(  أي– ٦
َّ ثم لننزعن من كل شيعة أهيم أشد عىل الر{ ْ ََّ َ َ ْ َّ َُّ ْ ََ َ َُ ُّ ٍ ِ ِِّ َُ ِ ِمحن عتياُ ِ ِ َ  .]٦٩ :مريم[ } ْ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب ثم
 ال حمـل لـه مـن , حـرف مبنـي عـىل الفـتح,الالم واقعة يف جواب قـسم مقـدر لننزعن

ن التوكيـد الثقيلـة, فعل مضارع, مبني عىل الفـتح ملبارشتـه نـو: ننزع .اإلعراب
 .للتوكيد حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب: والنون

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  شيعة

 . ننزعن:بالفعل
 , حمل نصب, مفعول بـه للفعـل لننـزعنيف  اسم موصول, مبني عىل الضم,:أي أهيم

 .جر مضاف إليه  ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل:هم ,وهو مضاف
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هو أشد(خرب ملبتدأ حمذوف, تقديره  أشد



  

  )١٦٨(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
 .)اعتي( واجلار واملجرور متعلقان بـ , الكرسة الظاهرةاسم جمرور بعىل, وعالمة جره الرمحن

 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,يز منصوبيمت اعتي
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة نحرضهنم ):لننزعن( مجلة

 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة اسمية ):هو أشد( مجلة 

אWF JEW 
WאW 
  : اسمية−أ
  .)ٌمَّ منظُهُ الذي وقتُ الطالبَفاز(
 .اسمية صلة املوصول مجلة ):وقته منظم(

 :اإلعراب
 إعراهبـــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فاز
 .اهرةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظ الطالب
 .)الطالب(اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع نعت لـ  الذي
وهو مضاف, واهلاء ضمري متصل,  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مبتدأ مرفوع, وقته

 .يف حمل جر مضاف إليه مبني عىل الضم,
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة منظم

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائية ليةمجلة فع ):فاز الطالب( مجلة
 .له من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة اسمية ):وقته منظم( مجلة
  : مجلة فعلية−ب



  

  )١٦٩(

 .)َ استشارنَم َما خاب(
 .مجلة فعلية صلة املوصول :استشار

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .ىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف مبني ع,نافية, ال عمل هلا ما
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر خاب
 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل من

 .ا, تقديره هوًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مسترت جواز استشار
 :اجلمل
 .ن اإلعرابهلا م, ال حمل ابتدائية مجلة فعلية ):ما خاب من( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):استشار( مجلة
WאWF–EW 

ُ وله من يف الساموات واألرض ومن عنده{ ْ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ َِ ْ َّ َِ َ ْ َ ِ  .]١٩ :األنبياء[ } َ
 .)ْنَم(السم املوصول ل جار وجمرور وقع صلة :واتيف السام
 .)من(كان وقع صلة السم املوصول ظرف م :عنده

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف استئناف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب و
 ضـمري واهلـاء  ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,,مبني عىل الفـتح الالم حرف جر, له

جـرور متعلقـان  واجلـار وامل,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .بخرب مقدم حمذوف

 .رفع مبتدأ مؤخر يف حمل  مبني عىل السكون,اسم موصول, من
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكونحرف جر, يف



  

  )١٧٠(

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  واتالسام
 .بصلة من املحذوفة

 .)ْنَم(عتا يف موقع صلة املوصول  اجلار و املجرور وق:أو
 .حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب و

 . وعالمة جره الكرسة الظاهرة,اسم معطوف عىل الساموات جمرور مثله األرض
اسـم  :مـن . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, مبني عىل الفـتح,الواو حرف عطف ومن

 .أموصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتد
 وهـو , منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)ظرف مكان(مفعول فيه  عنده

 , يف حمـل جـر مـضاف إليـه, ضمري متصل, مبنـي عـىل الـضمواهلاءمضاف, 
 . املحذوفة)من(والظرف متعلق بصلة 

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل استئنافية مجلة اسمية ):واتله من يف السام( مجلة
هلـا مـن  ال حمـل ,عىل اجلملة الـسابقة مجلة معطوفة ): يستكربونمن عنده ال( مجلة
 .اإلعراب

 ,)يطابق املوصول( يشرتط يف مجلة الصلة أن تشتمل عىل ضمري يعود عىل املوصول
 :وقد حيذف هذا العائد يف حاالت

 : عنه بمفرداً خمربً إذا كان مبتدأ−أ
ٌ وهو الذي يف السامء إله{ َ ُ ََ َِّ ِ َِ َّ  .]٨٤ :الزخرف[ } ِ

 .هوتقديره  ,صلة املوصول, وقد حذف منه العائد ):يف السامء إله( مجلة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف استئناف, و
 .رفع مبتدأ يف حمل ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, هو



  

  )١٧١(

 . ال حمل له من اإلعراب,لسكونمبني عىل ا اسم موصول, الذي
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظـاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  السامء

 .باخلرب إله
 ., وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هو إله(خرب مرفوع ملبتدأ حمذوف  إله

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):هو الذي( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة اسمية ):هو إله( ةمجل
ْ حي−ب  :ف العائد إذا كان صدر صلة أليَذُ

ُ أهييِنُحِرْفُي(   .)ٌ ناجحْمُّ
 .واملبتدأ حمذوف وهو العائد ,)هو ناجح( :مجلة الصلة
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والنـون للوقايـة حـرف, ,عالمة رفعه الـضمة الظـاهرةفعل مضارع مرفوع, و يفرحني

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل واليـاء . ال حمل له مـن اإلعـراب,مبني عىل الكرس
 .نصب مفعول به يف حمل السكون,

: هـم .وهـو مـضاف , اسم موصول, مبني عىل الضم, يف حمل رفـع فاعـل:أي أهيم
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .خرب مرفوع ملبتدأ حمذوف, تقديره هو, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ناجح
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ابتدائية مجلة فعلية ):يفرحني أهيم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة اسمية ):هو ناجح( مجلة
 :بهنصب  يف حمل وهو ,ً إذا كان عامله فعال−جـ

َ أوال{  َ َ يعلمون أن اهللاََّ يعلم ما يرسون وما يعلنونَ َ َّ َُ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َ ُ َُّ َ  .]٧٧ :البقرة[} ََ



  

  )١٧٢(

 .ما يرسونه وما يعلنونه :والتقدير
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف عطـف,  : و. ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح  حرف استفهام,:أ َوَأ

 .ال حمل له من اإلعرابمبني عىل الفتح, 
 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون حرف نفي, ال

 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;وعالمة رفعه ثبـوت النـون فعل مضارع مرفوع, يعلمون
 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل الفتح أن
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أن(لفظ اجلاللة اسم  اهللا

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  يعلم
 .ا, تقديره هوًجواز

 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به ما
 مـن األفعـال اخلمـسة  ألنـه;وعالمة رفعـه ثبـوت النـون فعل مضارع مرفوع, يرسون

 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . يف حمل نصب, اسم معطوف عىل ما األوىل,اسم موصول, مبني عىل السكون ما

 ,خلمـسة ألنـه مـن األفعـال ا;فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبـوت النـون يعلنون
 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة سابقة مستأنفة ):يعلمون ( مجلة

 . سد مسد مفعويل يعلمون)أن ومعموليها( املصدر املؤول من
 .خرب أنرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية :)يعلم( مجلة



  

  )١٧٣(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية صلة املوصول ): يعلماهللا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)يرسون( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يعلنون( مجلة
 :اعل يدل عىل احلال أو االستقبالا إىل اسم فً إذا كان مضاف−د
ْ فاقض ما أن{ َ َ ِ ْ ٍت قاضَ َ  .]٧٢ :طه[} َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل أمر : اقض .الفاء الفصيحة حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب فاقض

ا, تقـديره ًمبني عىل حذف حرف العلة من آخره, والفاعل ضمري مسترت وجوبـ
 .أنت

 .صب مفعول بهيف حمل ن , مبني عىل السكون,اسم موصول ما
 .رفع مبتدأ يف حمل مبني عىل الفتح, ضمري رفع منفصل أنت
 ألنـه اسـم ; وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل احلـرف املحـذوف,خرب مرفوع قاض

 . والتنوين عوض عن احلرف املحذوف,منقوص
 :اجلمل
 .جزم جواب رشط مقدر مقرتنة بالفاء يف حمل ,مجلة فعلية ):اقض( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصولمجلة اسمية  ): قاضأنت( مجلة
  : املوصول بمثلهّرُج ٍّرَا بحرف جً إذا كان العائد جمرور−هـ
َ يأكل مما تأكلون منه ويرشب مما ترشبون{ َُ ُ َ َُ َْ َْ ْ ََّ َِّ ِ َِ َُ ُُ ُْ  .]٣٣ :املؤمنون[ } ْ

 ).هترشبون من( :والتقدير ,حذف منها العائد: )ترشبون( مجلة الصلة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
والفاعـل ضـمري مـسترت  وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة,فعل مضارع مرفوع, يأكل



  

  )١٧٤(

 .ا, تقديره هوًجواز
اسم موصول, مبني  :ما . حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب:من مما

 .ر واملجرور متعلقان بالفعل تأكلونعىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلا
 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبـوت النـون تأكلون

 . ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعلوالواو
 ضـمري واهلـاء  ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,, حرف جر, مبني عىل الـسكون:من منه

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,ر بحرف اجلـرج يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .بالفعل تأكلون

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, يرشب

 .تقديره هو ا,ًجواز
 .ونواجلار واملجرور متعلقان بالفعل ترشب , تقدم إعرابه)جار وجمرور( مما

 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبـوت النـون ترشبون
 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 :اجلمل
 . )برش( نعت لـرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يأكل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تأكلون( مجلة
 .رفع يف حمل ,مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة يأكل ):يرشب( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)ترشبون( مجلة



  

  )١٧٥(
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 . سبق ذكرها يف باب االسم املوصول: أل املوصولة−١
 . أل التعريفية−٢
 . أل الزائدة−٣

אWW 
  :وتكون , العهدية»أل« −أ
 : ي للعهد الذكر−١
َ كام أرسلنا إىل فرعون رسوال فعىص فرعون الرسول{ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُْ َْ َ َ ْ َِ َِ َ ً َ ِ َ ْ َ َ  .]١٦ −١٥ :املزمل[} َ

 .)أي ذكر يف كالم سابق(  عهدية للعهد الذكري)أل(معرف بـ  :الرسول
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف  :مـا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبنـي عـىل الفـتح:الكاف كام

 .مصدري, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
: )نـا( و, الدالـة عـىل الفـاعلني)نـا(ـفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بـ أرسلنا

 .رفع فاعل يف حمل ضمري متصل, مبني عىل السكون,
 . ال حمل له من اإلعراب,نحرف جر, مبني عىل السكو إىل

ألنـه ممنـوع مـن  وعالمة جره الفتحـة نيابـة عـن الكـرسة; ,)إىل(اسم جمرور بـ  فرعون
 .واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أرسلنا , للعلمية واألعجمية;الرصف

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, ًرسوال
فعل ماض, : عىص . حمل له من اإلعراب ال, مبني عىل الفتح,الفاء حرف عطف فعىص

 . عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذرمبني
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, فرعون



  

  )١٧٦(

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الرسول
 :اجلمل

 .جر بحرف اجلر يف حمل ,)ما أرسلنا( املصدر املؤول من ما والفعل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول ):أرسلنا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة سابقة ):عىص( مجلة
 : للعهد احلضوري−٢
 .)َاليوم ُجئت(

 . احلضوريِدْهَعْلِ تعريفية ل)أل(معرف بـ  :اليوم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,ني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة فعل ماض, مب جئت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
متعلق بالفعل  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  منصوب,)ظرف زمان(مفعول فيه  اليوم

 .جئت
 : للعهد الذهني−٣
 . )ُاألمري َحرض(

 .)يللعهد الذهن (  تعريفية)أل(اسم معرف بـ  :األمري
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره حرض
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة األمري

 :وهي نوعان ,)تشمل مجيع أفراد اجلنس ( , أل اجلنسية−ب



  

  )١٧٧(

 :لها مع املفرد حم)كل(تي يصح دخول وهي ال :ية االستغراق»أل« −١
ً وخلق اإلنسان ضعيفا{ ِ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ ُ  .]٢٨ :النساء[ } َ

 . كل إنسان:والتقدير ,معرف بأل تعريفية جنسية تفيد االستغراق :اإلنسان
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : َقِلـُخحرف مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب, استئنافية, : الواو خلقَو

 .بني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخرهماض, م
 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اإلنسان
 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًضعيف

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة ابتدائية ):خلق اإلنسان ( مجلة

ع وماهيته وطبيعته, بقطيقة اجلنس وهي التي تبني حق:  التي لبيان احلقيقة»أل« −٢
 .الرجل أصرب من املرأة: النظر عام يصدق عليه من أفراده, مثل

٣ JFEאא،W 
نهـا أل التـي  وم)إلـخ ... الـذين− اآلن −الـالت (  الزمة يف بعض األسامء مثل−أ

 .تدخل عىل املوصوالت
}أفرأيتم الالت والعز َّ َ ُُ َْ َّ ُ ْ ََ  .]١٩ :النجم[ } ََ

 .زائدة الزمة ,معرفة بأل تعريف :الالت
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف : الفـاء . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف استفهام, مبني عىل الفـتح:أ أفرأيتم

فعل ماض, مبنـي عـىل  :رأيتم .عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب



  

  )١٧٨(

 ضمري متصل, مبني عـىل الـضم, والتاءالفاعل املتحركة, السكون التصاله بتاء 
 عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل السكون, ال حمل له وامليميف حمل رفع فاعل, 

 .من اإلعراب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, الالت

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
وعالمـة نـصبه الفتحـة املقـدرة عـىل ,الالت منصوب مثلـهاسم معطوف عىل  العز 

 .األلف للتعذر
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة استئنافية ):رأيتم( مجلة
 :ا عىل العلمًوهي الداخلة اضطرار : غري الزمة−ب

 .)َالعباس َرأيت(
 .معرف بـ أل زائدة غري الزمة :العباس
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا كلمةال
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة  رأيت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, العباس
 .رابهلا من اإلع, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):رأيت( مجلة



  

  )١٧٩(

Ć…bb@Z@μg@Òbš½a½aòÏŠÈZ@ @
 :مَلَ مضاف إىل ع– ١
َ واعلموا أن فيكم رسول اهللاَِّ{ ُ َ ْ ُُ ِ َّ َ َ ْ  .]٧ :احلجرات[ } َ

 .علمه إىل اسم رسول اسم معرفة بإضافت :رسول اهللا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .راب ال حمل له من اإلع,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 والـواو ضـمري ,فعل أمر, مبني عـىل حـذف النـون التـصاله بـواو اجلامعـة اعلموا
 واأللف الفارقة حـرف مبنـي ,يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل السكون

 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل الفتح أن

 ضـمري والكـاف , ال حمل له من اإلعراب, السكون حرف جر, مبني عىل:يف فيكم
 عالمة مجـع الـذكور وامليم ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الضم,

 واجلـار واملجـرور , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب ,حرف, مبني عىل الـسكون
 .متعلقان بخرب أن املقدم املحذوف

 .هو مضاف و,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اسم أن مؤخر منصوب, رسول
 .وعالمة جره الكرسة مضاف إليه جمرور, لفظ اجلاللة اهللا

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة استئنافية ):اعلموا( مجلة

 .سد مسد مفعويل اعلموا )أن فيكم رسول اهللا( املصدر املؤول من
 :مضاف إىل اسم اإلشارة −٢
 .)ٌ مجيل هذاُبيت(

 .م مضاف إىل اسم اإلشارة هذااس :بيت



  

  )١٨٠(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وهو مضاف,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة بيت
اسـم إشـارة, : ذا . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون, للتنبيه:ها هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب مجيل

  : مضاف إىل االسم املوصول−٣
  .)ٌ عاليةَ نجح الذيُدرجات( 

 .اسم مضاف إىل االسم املوصول الذي :درجات
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, درجات
 .جر مضاف إليه يف حمل , مبني عىل السكون,اسم موصول الذي
 .ا, تقديره هوًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مسترت جواز نجح
 ., وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب مرفوع عالية

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):عالية.. .درجات( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):نجح( مجلة
 : مضاف إىل املعرف بـ أل−٤
ٍ ما تر يف خلق الرمحن من تفاوت{ ُِ َْ َ َ َِ َ ْ َّ َ َِ ْ  .]٣ :امللك[ } ِ
 . )الرمحن ( )أل(اسم مضاف إىل اسم معرف بـ: لقخ

 : اإلعراب



  

  )١٨١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما

مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر, والفاعـل  فعل مضارع تر
 .ا, تقديره أنتًضمري مسترت وجوب

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 وهـو مـضاف واجلـار ,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)يف(اسم جمـرور بــ  خلق

واملجرور متعلقان بالفعل تر. 
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الرمحن

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر زائد, مبني عىل السكون من
 .ا عىل أنه مفعول به للفعل ترًمنصوب تقدير ,)من(ا بـ ًاسم جمرور لفظ وتتفا

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ما تر( مجلة
 : املضاف إىل ضمري−٥
ً رب إين دعوت قومي ليال وهنارا{ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ًِّ َ ِ َ ُ ِّ  .]٥ :نوح[ } ِ

 .اسم مضاف إىل ضمري :قومي
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لكلمةا
من ظهوره اشتغال املحـل   منع, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح املقدر:إن إين

نـصب,  يف حمـل ضمري متصل, مبني عىل السكون,  والياء,باحلركة املناسبة للياء 
 .اسم إن

والتـاء ضـمري  ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة  دعوت
 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,

مـن ظهورهـا   منع,وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخره  ,مفعول به منصوب قومي



  

  )١٨٢(

الياء ضـمري متـصل, مبنـي و , وهو مضاف,اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء
 .جر مضاف إليه يف حمل عىل السكون,

 وهـو متعلـق ,وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة وب,مفعول فيه ظرف زمان منص ًليال
 .بالفعل دعوت

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  منصوب مثلهن,ًاسم معطوف عىل ليال اًهنار

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):إين دعوت( مجلة
 .خرب إنرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):دعوت( مجلة



  

  )١٨٣(

i½a@lbÏŠÇìpb@ @

¨aë@c†nj½a@ @

Q@Mc†nj½a@Z@ @
 .جيوز أن يسبق املبتدأ بعوامل لفظية زائدة 

 : الباء الزائدة−أ 
  .) ينفعكٌ علمكِبحسب( 

 .وهي حرف جر زائد ,مبتدأ دخلت عليه الباء :حسبك
 :اإلعراب

 ـــــــــــــاإعراهبـــــــــــــ الكلمة
اسـم  :حـسب . حرف جر زائد, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب:الباء بحسبك

ضـمري : الكافو  ,ا عىل أنه مبتدأ, وهو مضافًا بالباء, مرفوع تقديرًجمرور لفظ
 .متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه

  .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, علم
 ضمري متـصل, مبنـي والكاففعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة عىل آخره,  ينفعك

 .ا, تقديره هوًعىل الفتح, يف حمل نصب مفعول به, والفاعل ضمري مسترت جواز
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل اسمية ابتدائية مجلة ):بحسبك علم( مجلة
 .)مْلِع(نعت لـ رفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):ينفعك( مجلة
 :ة حروف اجلر الشبيهة بالزائد−ب

  .) خري من ألف ميعادرب صدفة( 
 . )رب( مبتدأ دخل عليه حرف اجلر الشبيه بالزائد :صدفة

 :اإلعراب



  

  )١٨٤(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف جر شبيه بالزائد, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب رب

 .ا عىل أنه مبتدأً, مرفوع تقدير)رب(ا بـ ًاسم جمرور لفظ صدفة
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خري
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلـار , وهـو مـضاف,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)من(اسم جمرور بـ  ألف

 . )خري(واملجرور متعلقان باخلرب 
 . جره الكرسة الظاهرةوعالمة مضاف إليه جمرور, ميعاد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):رب صدفة خري( مجلة

אW 
  :اً ظاهرًاسامأن يكون  −١
  .)ِةَّ األمُ نرباسُالعلامء(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .هرة عىل آخرهوعالمة رفعه الضمة الظا مبتدأ مرفوع, العلامء
 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره خرب مرفوع, نرباس
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, األمة
 :ًمنفصال  رفعضمريأن يكون  −٢
ِ وهو ظامل لنفسه{   ِ ِْ َ ٌ ِ َ َ ُ  .]٣٥:الكهف[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )١٨٥(

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,حالية و
 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ هو
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ظامل

اسـم جمـرور  :نفس . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر مبني عىل الكرس لنفسه
هو مضاف واجلار واملجـرور متعلقـان بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, و

 . ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء). ظامل( باخلرب 
 :اجلمل
 .حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):هو ظامل( مجلة
 :ًا مؤوالًمصدرأن يكون  −٣
ً ومن آياته أنك تر األرض خاشعة{ َ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َّْ َ ََ ْ َ  .]٣٩ :فصلت[  } َ

 .رؤيتك : والتقدير,)...أنك تر ( هو املصدر املؤول من املبتدأ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف, مبني عىل الفتح استئنافية و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 ضمري واهلاء وهو مضاف, اهرة,وعالمة جره الكرسة الظ ,)من(اسم جمرور بـ  آياته

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,يف حمل جر مضاف إليه متصل, مبني عىل الكرس,
 .بخرب مقدم حمذوف

 والكاف , ال حمل له من اإلعراب, حرف مصدري ونصب, مبني عىل الفتح:أن نكأ
 .نصب اسم أن يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الفتح,

والفاعـل  رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر,وعالمة فعل مضارع مرفوع, تر 
 ,)أن واسمها وخربهـا( واملصدر املؤول من .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب

 .رفع مبتدأ مؤخر يف حمل



  

  )١٨٦(

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به أول منصوب, األرض
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به ثان منصوب, خاشعة

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):رته أنك تمن آيا مجلة
 .خرب أنرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):تر( مجلة

Ûbi@õa†niüaäñŠØZ@ @
אאW 

 :مستغرقة مجيع أفراد اجلنس عىل عمومكرة نال أن تدل −١
 .)ٍ امرأةِنِ مُأصرب ٌرجل ( 

 . ألهنا دلت عىل عموم مستغرقة مجيع أفراد اجلنس;داء هباجاز االبت ,نكرة :رجل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, رجل
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, أصرب
لنون لتفـادي  اِتَكِّرُ, وح ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 .التقاء الساكنني
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة  ,)من(اسم جمرور بـ  امرأة

 .باخلرب أصرب
 :وذلك يف احلاالت التالية ; أن تدل عىل خصوص−٢
 : إذا وصف−أ
 . )ٍ ذليلةٍ من حياةٌ خريٌ كريمٌموت( 

 . خصوص بالوصفألهنا دلت عىل; نكرة جاز االبتداء هبا :موت
 : اإلعراب



  

  )١٨٧(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, موت
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة , مرفوع مثله,)موت(نعت لـ  كريم
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مرفوع, خري
 .عرابال حمل له من اإل حرف جر, مبني عىل السكون من
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم جمرور مثله, حياة
 واجلـار واملجـرور ,وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة  جمرور مثله,)حياة(نعت لـ  ذليلة

 .متعلقان باخلرب خري
 : إذا أضيفت إىل نكرة−ب

 . )ٍ عبادةِ جملسْ منُ أفضلٍ علمُجملس(
 .خصوص بإضافتها إىل نكرةألهنا دلت عىل ; نكرة جاز االبتداء هبا :جملس

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وهو مضاف,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة جملس
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة علم

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أفضل
 .ل له من اإلعراب ال حم,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلـار , وهـو مـضاف,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)من(اسم جمرور بـ  جملس
 .واملجرور متعلقان باخلرب أفضل

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عبادة
 :عملت فيام بعدها اإذ −جـ 



  

  )١٨٨(

 . )ٍ عملُ أكرم اهللاِِيف سبيل ٌجهاد(
 .ا فيام بعدهاَهِلَمَعِا لنكرة جاز االبتداء هب :جهاد

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, جهاد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار , وهـو مـضاف,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)يف(اسم جمرور بــ  سبيل
 ). جهاد(قان باملصدر واملجرور متعل

 ., وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عىل التعظيم(لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور  اهللا
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أكرم
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عمل
 : إذا صغرت−د
َ غريٌكتيب(  . )ر حيايتَ جمَّ

 . )كتاب صغري(  بمثابة املوصوفيفه ;ة مصغراألهن; از االبتداء هبنكرة جا :كتيب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, كتيب
ا ًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, والفاعـل ضـمري مـسترت جـواز غري

 .تقدير هو
وهـو ,نصوب, وعالمة نصبه الفتحـة املقـدرة عـىل األلـف للتعـذرمفعول به م جمر 

 .مضاف
 ضـمري واليـاء , وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة حيايت

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه



  

  )١٨٩(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):كتيب( مجلة
 .)كتيب( خرب للمبتدأرفع,  يف حمل ,لة فعليةمج ):غري( مجلة
 :ا عليهاًا متقدمًا وجمرورا أو جارً إذا كان اخلرب ظرف−٣
 . )ٌكبوة ٍوادَ جِّلكل( 

 .ألن خربها جار وجمرور متقدم عليها; نكرة جاز االبتداء هبا :كبوة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم جمـرور  :كـل .مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعرابالالم حرف جر,  لكل

بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف, واجلار واملجرور متعلقان 
 .بخرب مقدم حمذوف

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة جواد
 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كبوة
 : الفجائية)إذا( أو )لوال(  وقعت بعد إذا– ٤
 .) عزائمناُّ يشلٌفإذا تواكل ُنظرت( 

 . بعد إذا الفجائيةت وقعا ألهن;ااالبتداء هب نكرة جاز :تواكل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء , مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة,فعل ماض نظرت

 . يف حمل رفع فاعل,عىل الضممتصل, مبني 
فجائيـة : إذا . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء استئنافية فإذا

 .حرف, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب



  

  )١٩٠(

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,مبتدأ مرفوع تواكل
 مـسترت وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري فعل مضارع مرفوع, يشل

 .تقديره هو ا,ًجواز
ضـمري  :نـا . وهو مـضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, عزائمنا

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):نظرت( مجلة
 .ا من اإلعرابهل, ال حمل  مجلة اسمية استئنافية):تواكل يشل( مجلة
 .خرب للمبتدأ تواكلرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يشل( مجلة
مـا  − أسـامء االسـتفهام −أسامء الـرشط ( من األلفاظ املبهمةكرة نال إذا كانت – ٥

 :) كم اخلربية−التعجبية 
ٌ وما تنفقوا من يشء فإن اهللاََّ به عليم{  َِ ِ ٍ ِ َِ ْ َِ َّ ِ َ ْ َ ُ ْ  .]٩٢ :آل عمران[ } ُ
 .جاز االبتداء به; لذلك  من األلفاظ املبهمة)نكرة( طاسم رش :ما

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .من اإلعراب هلحرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل  و
 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, ما

ه حذف النـون; ألنـه مـن  ألنه فعل الرشط, وعالمة جزم;فعل مضارع جمزوم تنفقوا
 , يف حمل رفع فاعـل, مبني عىل السكون,والواو ضمري متصل ,األفعال اخلمسة

 . ال حمل له من اإلعراب,واأللف للتفريق حرف مبني عىل السكون
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف جر زائد من
مـن ظهورهـا اشـتغال  منع ,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة يشء

 ).حركة حرف اجلر الزائد(. املحل بالكرسة



  

  )١٩١(

 .ا عىل أنه مفعول بهًا منصوب تقديرً اسم جمرور لفظ:أو نقول
 : إن.الفاء رابطة جلواب الرشط حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب فإن

 .حرف نصب وتوكيد, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لة اسم إن منصوب,لفظ اجلال اهللا
واهلـاء ضـمري   ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,,الباء حرف جر, مبني عىل الكـرس به

واجلار واملجـرور متعلقـان  ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الكرس,
 .باخلرب عليم

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره عليم
 :اجلمل

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):ما تنفقوا( مجلة 
 . ألهنا مقرتنة بالفاء;جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة اسمية ):إن اهللا به عليم ( مجلة

 .مفعول بهنصب,  يف حمل :هناك من يعرب ما :مالحظة
 ).ئدة غري زا)ْنِم(وتكون  (  جار وجمرور متعلقان بالفعل تنفقوا:ومن يشء

 : عىل النكرة ما يصح االبتداء به إذا عطف−٦
 . ) انترصواٌ شجاعٌ وقائدٌجنود( 

 نكـرة خمتـصة )قائـد شـجاع ( قـد عطـف عليهـا ا; ألهنـنكرة جاز االبتداء هبا :جنود
 .بالوصف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة جنود

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .اسم معطوف عىل جنود, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة قائد



  

  )١٩٢(

 ., مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)قائد(نعت لـ  شجاع
فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة والواو ضمري متصل, مبني  انترصوا

 , واأللف للتفريق حرف مبني عىل الـسكون,رفع فاعل لسكون, يف حملعىل ا
 .ال حمل له من اإلعراب

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):اوانترص...جنود( مجلة
 .)جنود( خرب للمبتدأرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية :)انترصوا( مجلة
 :دلت النكرة عىل دعاء إذا −٧
ِ ويل ل{  ٌ ْ َلمطففنيَ ِ ِّ َ ُ  .]١ :املطففني[ } ْ

الـدعاء يكـون بـاخلري ويكـون (  عىل دعـاءت دلاألهن; انكرة جاز االبتداء هب :ويل
 . )بالرش

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, ويل
اسـم  :املطففـني . لـه مـن اإلعـراب ال حمـل,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للمطففني

جمرور بالالم, وعالمة جره الياء; ألنـه مجـع مـذكر سـامل, والنـون عـوض عـن 
 ).كائن(التنوين يف االسم املفرد, واجلار واملجرور متعلقان بمحذوف, تقديره 

 : دلت النكرة عىل تفصيل أو تنويع إذا– ٨
 .)َعليك ٌمرةو َ لكٌفمرة ;اًصرب( 

 .ألهنا دلت عىل تفصيل; االبتداء هبنكرة جاز ا :مرة
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 )اًاصـرب صـرب(: والتقـدير,اًمفعول مطلق نائب عن فعله املحـذوف وجوبـ اًصرب



  

  )١٩٣(

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة منصوب,
مبتـدأ  :مـرة . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح, استئنافية:الفاء فمرة

 .مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
 ضـمري والكـاف , ال حمل له من اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح لك

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,
 .بخرب حمذوف

  . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 ).مرة لك( إعراب نفس مرة عليك
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة فعلية ابتدائية ):اًصرب( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):مرة لك( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل  مجلة استئنافيةمجلة معطوفة عىل ):مرة عليك( ةمجل
 :وقعت النكرة يف صدر مجلة احلال إذا – ٩
 .)ِهِ يف يدٌوكتاب َرجخ(

 .ألهنا وقعت يف صدر مجلة احلال; نكرة جاز االبتداء هبا :كتاب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ,اً والفاعل ضـمري مـسترت جـواز,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره خرج

 .تقديره هو
 .ن اإلعراب ال حمل له م, حرف مبني عىل الفتح,حالية و

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,مبتدأ مرفوع كتاب
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف جر يف
اجلـار و , وهـو مـضاف, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة,)يف(اسم جمرور بــ يده



  

  )١٩٤(

 .واملجرور متعلقان بمحذوف خرب, تقديره كائن أو موجود
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة ابتدائيةمجلة فعلي ):خرج( مجلة
 .حالنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية :)كتاب يف يده( مجلة
R@−¨a@Z@ @

 JאW 
WאאW ًويشمل أمورا: 
 : االسم الظاهر−١
 . )ُأوفياء َالفدائيون( 

 .أي ليس بجملة وال شبه مجلة; خرب مفرد :أوفياء
 : اإلعراب

 ــــــــــــــــــــــــاإعراهبــ الكلمة
 والنـون عـوض عـن ,وعالمة رفعه الواو; ألنه مجع مذكر سامل مبتدأ مرفوع, الفدائيون

 .التنوين يف االسم املفرد
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره خرب مرفوع, أوفياء
 :نفصلالضمري امل −٢
  .)َ أنت إالُما الشاعر( 

 .خرب حمليف  وقع ,منفصل رفع ضمري :أنت
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون, ال عمل هلا,نافية ما

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الشاعر



  

  )١٩٥(

 عمله بالنفي والنقص يفيد القرص, مبني عىل الـسكون, َضِقُ ن,حرف استثناء إال
 . من اإلعرابال حمل له

 . يف حمل رفع خرب, مبني عىل الفتح,ضمري رفع منفصل أنت
 :املصدر املؤول −٣ 
 . )َ املحتاجَأن يساعد ِ عىل اإلنسانٌواجب( 

 .)مساعدة(  والتقدير,خربرفع  يف حمل املصدر املؤول من أن والفعل: أن يساعد
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, بواج
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)عىل(اسم جمرور بـ  اإلنسان
 .بنعت حمذوف

 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب حرف مصدري ونصب, أن
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, والفاعـل ضـمري  ,)أن(مضارع منصوب بـ فعل  يساعد

 . يف حمل رفع خرب)أن يساعد( واملصدر املؤول من ,تقديره هو ا,ًمسترت جواز
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املحتاج

 :اجلمل
 .رابهلا من اإلع, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):أن يساعد...واجب( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول مجلة فعلية ):يساعد( مجلة

WאאW 
 :أيت مجلة فعليةوي −

 . )ُ يغردُالطائر( 
 . )مجلة فعلية( خربرفع,  يف حمل :مجلة يغرد



  

  )١٩٦(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ة الظاهرةمبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضم الطائر
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  يغرد

 .تقديره هو ا,ًجواز
 :اجلمل
 .خرب للمبتدأ الطائررفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يغرد( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الطائر يغرد( مجلة
 :ويأيت اخلرب مجلة اسمية −
 .)ٌ طويلُهُطريق ُعلمال(

 .خربرفع  يف حمل ,مجلة اسمية ):طريقه طويل ( :مجلة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع,أول مبتدأ  العلم
 ضـمري واهلـاء وهـو مـضاف, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مرفوع,ثان مبتدأ  طريقه

 .جر مضاف إليه يف حمل ىل الضم,متصل, مبني ع
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)طريقه(الثاين خرب للمبتدأ  طويل

 :اجلمل
 .)العلم(األول  خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة اسمية ):طريقه طويل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):العلم طريقه طويل( مجلة

 : وهذا الرابط أنواع,ة اخلرب أن تشتمل عىل رابط يربطها باملبتدأويشرتط يف مجل
 :)اًا أو مقدرًا أو مسترتًوقد يكون ظاهر(  وهو األصل: الضمري−أ
 .)َ الضيفُ تكرمَأنت( 



  

  )١٩٧(

 . هو الرابط)أنت( تقديره و,الضمري املسترت يف الفعل تكرم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .رفع مبتدأ يف حمل مري رفع منفصل, مبني عىل الفتح,ض أنت
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, تكرم

 . وهو الرابط الذي يربط اخلرب باملبتدأ) أنت(تقديره  ا,ًوجوب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, الضيف
 .)أنت( خرب للمبتدأرفع,   حمليف ,مجلة فعلية ):تكرم ( مجلة
 : اإلشارة الذي يشري إىل املبتدأ اسم−ب

  .)َ املناضلنيُ أملَ ذلكُرَفَالظ( 
 .وهو الرابط ,)الظفر(  يشري إىل املبتدأ)ذلك( :اسم اإلشارة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الظفر
 والـالم للبعـد حـرف , اسم إشارة, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتـدأ:ذا ذلك

 للخطاب حرف مبني عـىل والكاف , ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الكرس
 . ال حمل له من اإلعراب,الفتح

 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة , مرفوع,) ذا(خرب للمبتدأ  أمل
 والنون عوض عن , وعالمة جره الياء; ألنه مجع مذكر سامل,جمرورمضاف إليه  املناضلني

 .التنوين يف االسم املفرد
 :اجلمل
 ).الظفر ( خرب للمبتدأرفع,  يف حمل ,مجلة اسمية ):ذلك أمل ( مجلة
 : إعادة املبتدأ بلفظه أو معناه−جـ



  

  )١٩٨(

ُ القارعة ما القارعة{ َ ُ ََ َِ ِْ  .]٢ −١ :القارعة[ } َْ
 .والرابط إعادة املبتدأ بلفظه ,خرب للمبتدأ القارعةرفع  يف حمل :)ةما القارع(: مجلة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, القارعة

 . يف حمل رفع مبتدأ, مبني عىل السكون,اسم استفهام ما
 .)للمبتدأ ما(ظاهرة خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة ال القارعة

 :اجلمل
 .خرب للمبتدأ األول القارعةرفع  يف حمل ,مجلة اسمية :)ما القارعة( مجلة
 :)أن يكون يف مجلة اخلرب ما يدل عىل عموم يشمل املبتدأ وغريه(  العموم−د
  .)ُ القائدَنعم ٌخالد(  

 .)والعموم هو الرابط( ا وغريهًعامة تشمل خالد )القائد( :فكلمة
 :عراب اإل

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, خالد
 .مبني عىل الفتح الظاهر ,حاملدفعل ماض جامد إلنشاء  نعم

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره فاعل مرفوع, القائد
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة اسمية ابتدائية ):خالد نعم القائد( مجلة
 .خرب للمبتدأ خالدرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):نعم القائد( مجلة

WאאW 
  : املنصوب الظرف−أ



  

  )١٩٩(

 . )ِ السحابَفوق ُالطائرة(
 . )أي وقعت موقع اخلرب( ظرف مكان متعلق بخرب حمذوف :فوق

 :اإلعراب
 ــاإعراهبــــــــــــــــــــــــ الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الطائرة
 وهـو ,وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة منصوب,) ظرف مكان(مفعول فيه  فوق

 .تقديره كائنة والظرف متعلق بخرب حمذوف, ,مضاف
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, السحاب
  : اجلار واملجرور−ب

 .)ِن اإليامَمن ُالنظافة(
 .)وقعا موقع اخلرب( جار وجمرور متعلقان باخلرب املحذوف :من اإليامن
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة النظافة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلـار واملجـرور ,ره الكـرسة الظـاهرة, وعالمـة جـ)مـن(اسم جمرور بــ  اإليامن

 .متعلقان بخرب حمذوف, تقديره كائنة
 



  

  )٢٠٠(
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١ JאW 
ُ حممد رسول اهللاَِّ{ ُ َ ٌَّ َ  . ]٢٩ :الفتح[  } ُ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممد
 . وهو مضاف, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مرفوعخرب رسول

 . وعالمة جره الكرسة,لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور اهللا

٢ JאW 
 .)ُ الطالبٌأناجح(

 َقِبُوقد س فْصَفاملبتدأ و ;وقد حتققت فيه الرشوط ,فاعل سد مسد اخلرب :الطالب
 .باستفهام

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا كلمةال

مبتـدأ : ناجح.  حرف استفهام, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب:اهلمزة أناجح
 .مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل سد مسد اخلرب مرفوع, الطالب
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 :تعدد اخلرب ثالثة أنواع

 :ا ومعنىًعدد اخلرب لفظ أن يت−١
 .)ً شتاءٌومعتدلا ً صيفٌّحار ُاخلليج(
 .فهنا جيوز العطف ;خربان خمالفان لبعضهام يف اللفظ واملعنى ):معتدل − حار(



  

  )٢٠١(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره مبتدأ مرفوع, اخلليج
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ع,خرب أول مرفو حار
متعلـق ( زمان منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة )ظرف(مفعول فيه  اًصيف

 .)باخلرب
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف عطف و

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب ثان مرفوع, معتدل
 وهـو متعلـق ,ة الظـاهرةوعالمة نصبه الفتحـ مفعول فيه ظرف زمان منصوب, شتاء

 .باخلرب معتدل
وحكمه أنـه ال  ,)أي يكون لأللفاظ معنى واحد(  أن يتعدد اخلرب يف اللفظ فقط−٢

 :جيوز فيه العطف
 . )ٌ حامضٌ حلوُالرمان(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الرمان
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رفوع,خرب م حلو

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب ثان مرفوع, حامض
  :ا لتعدد املبتدأً أن يتعدد اخلرب يف لفظه ومعناه تبع−٣
 .)ٌ وأديبٌعامل ِالصديقان(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٢٠٢(

 والنون عوض عن التنـوين يف ,نه مثنىوعالمة رفعه األلف; أل مبتدأ مرفوع, الصديقان
 .االسم املفرد

 .خرب أول مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عامل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .خرب ثان مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أديب

 JאאW 
 :ة تعدد اخلرب وهو مجل−
  .)ِ األمةِ يف بناءُيساعد وَ القوةُثِيور ُاالحتاد(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, االحتاد
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, يورث

 .تقديره هو ا,ًجواز
  مجلة فعلية,):يورث(ومجلة  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  منصوب,مفعول به القوة

 .رفع خرب أول للمبتدأ االحتاد يف حمل
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, يساعد

 .تقديره هو ا,ًجواز
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلـار , وهـو مـضاف,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)يف( اسم جمرور بــ بناء

 .واملجرور متعلقان بالفعل يساعد
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األمة

 :اجلمل
 .خرب ثان للمبتدأ االحتادرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يساعد ( مجلة



  

  )٢٠٣(

 
 :شبه مجلةتعدد اخلرب وهو  −
 .)ِ السطوريف ال ِيف الصدور ُالعلم(
 .متعلقان بخرب العلم , شبه مجلة,جار وجمرور ): يف السطور−يف الصدور (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, العلم
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجـرور متعلقـان .المة جره الكرسة الظاهرةوع ,)يف(اسم جمرور بـ  الصدور
 .)العلم(بخرب أول حمذوف للمبتدأ 

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ال
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

علقـان  واجلار واملجـرور مت.وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  السطور
 .بخرب ثان حمذوف للمبتدأ العلم
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 .)ٌ ناجحٌحممد( )ٌ حممدٌناجح(

  .وذلك لعدم وجود مانع; اخلرب ناجح جيوز تقديمه أو تأخريه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . الضمة الظاهرةوعالمة رفعه خرب مقدم مرفوع, ناجح
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع, حممد

Wא: وذلك يف مواضع أربعة:  



  

  )٢٠٤(

 : هلا صدر الكالم كاسم االستفهام إذا كان اخلرب من األدوات التي−١
 . )?ُ السفرمتى(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
متعلق بخـرب مقـدم  نصب ظرف زمان يف حمل  استفهام, مبني عىل السكون,اسم متى

 .حمذوف
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع, السفر
 :وخربها شبه مجلة إذا كان املبتدأ نكرة غري مفيدة −٢
 . )ٌ ضيفعندنا(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 وهـو , منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)ظرف مكـان(مفعول فيه  عندنا

 , يف حمـل جـر مـضاف إليـه, ضمري متصل, مبنـي عـىل الـسكون:ونا ,مضاف
 . )موجود( تقديره ,والظرف متعلق بخرب مقدم حمذوف

 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ضيف
 :يف املبتدأ ضمري يعود عىل اخلرب إذا كان −٣
  .)ُهُ رجالِالملإلس(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم  :اإلسـالم . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس لإلسالم

جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجـرور متعلقـان بخـرب 
 .مقدم حمذوف

 وهو مضاف, واهلاء ضـمري ,عه الضمة الظاهرةوعالمة رفمبتدأ مؤخر مرفوع, رجاله



  

  )٢٠٥(

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
 :ا عىل املبتدأًا كان اخلرب مقصورإذ −٤
 . )ٌ حممدُالرسولإنام (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

كافـة  :مـا . حرف توكيد ونصب, مبني عـىل الفـتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب:إن إنام
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب, عن العمل)إن(ومكفوفة كفت 

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خرب مقدم مرفوع, الرسول
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع, حممد

Wא،وذلك يف املواضع التالية: 
 :ا عىل اخلربً مقصورا كان املبتدأ إذ−أ 
ٌ وما حممد إال رسول{ ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ  .]١٤٤ :آل عمران[  } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما

 .فعه الضمة الظاهرةوعالمة ر مبتدأ مرفوع, حممد
 حـرف مبنـي عـىل ,حرف استثناء نقض عملـه بـالنفي والـنقص يفيـد احلـرص إال

 .السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رسول

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):ما حممد إال رسول( مجلة



  

  )٢٠٦(

 :ها ضمري مسترت يعود عىل املبتدأ فاعل,ة فعلية إذا كان اخلرب مجل−٢
  .)ٌينجح ُاملجتهد(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, املجتهد
 والفاعـل ضـمري ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره ينجح

 . )يعود عىل املجتهد(هو تقديره  ا,ًمسترت جواز
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية :)املجتهد ينجح( مجلة
 .خرب للمبتدأ املجتهدرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):ينجح( مجلة
 :أو نكرتني متساويتني  إذا كان املبتدأ واخلرب معرفتني−٣
  :معرفتني −

  .)يِي رشيكِأخ( 
 :اإلعراب

 راهبــــــــــــــــــــــــــاإع الكلمة
 منع من ظهورها اشـتغال ,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره مبتدأ مرفوع, أخي

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل   واليـاء, وهو مـضاف,املحل باحلركة املناسبة للياء
 .يف حمل جر مضاف إليه السكون,

 منع من ظهورهـا اشـتغال ,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره خرب مرفوع, رشيكي
 واليـاء ضـمري متـصل, مبنـي عـىل , وهو مـضاف,املحل باحلركة املناسبة للياء

 .السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 :نكرتني −
 . )ٌ عاملٌعامل(

 :اإلعراب



  

  )٢٠٧(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, عامل

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ,خرب مرفوع عامل
 من عندك?: املبتدأ له الصدارة, مثلكان إذا  −٤

* * * 
¨aë@c†nj½a@Òˆy@ @

WאW 
  :اً حذف املبتدأ جواز−١
َ سورة أنزلناها{ َ َْ ْ َ ٌ َ  .]١: النور[ } ُ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ., وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هذه(حمذوف, تقديره خرب مرفوع ملبتدأ  سورة

 :نا . الدالة عىل الفاعلني)نا( مبني عىل السكون التصاله بـ , فعل ماض:أنزل أنزلناها
ضمري متصل عـىل : ها .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 .السكون, يف حمل نصب مفعول به
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة ابتدائية مجلة اسمي):هذه سورة( مجلة
 .)سورة(صفة لـ رفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):أنزلناها( مجلة
  :وجيب حذف املبتدأ يف مواضع :اً حذف املبتدأ وجوب−٢
 :...دح أو الذم أو الرتحم إن أخرب عنه بنعت يفيد امل−أ
  .)ُ الضعيفَكَ جارْأعن(

 :اإلعراب



  

  )٢٠٨(

 ـــــــــــاإعراهبـــــــــــــــ الكلمة
 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب والفاعل فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر, أعن

 والكـاف , وهـو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة جارك
 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه

عالمة رفعه الـضمة الظـاهرة  مرفوع, و,ا, تقديره هوًخرب ملبتدأ حمذوف وجوب الضعيف
 .عىل آخره

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):أعن( مجلة
 .حال من جاركنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):هو الضعيف( مجلة
  :)بئس(  أو)نعم(  أن يكون اخلرب خمصوص−ب

  .)ُ اجلبنُ اخللقَوبئس , ُ الصربُ اخللقَنعم( 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره ,حاملدفعل ماض جامد إلنشاء  نعم

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, اخللق
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة , مرفوع,)هو(تقديره  ا,ًخرب ملبتدأ حمذوف وجوب الصرب

 .خربه اجلملة التي قبلها وً مؤخرًوجيوز إعراب الصرب مبتدأ
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .فعل ماض جامد إلنشاء الذم, مبني عىل الفتح الظاهر بئس
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اخللق
وعالمـة رفعـه الـضمة  , مرفـوع,) هـو(تقـديره  ا,ًخرب ملبتـدأ حمـذوف وجوبـ اجلبن

 . )ا وخربه اجلملة التي قبلهًوز إعراب الصرب مبتدأ مؤخروجي( .الظاهرة
 :ا للقسمً ما كان اخلرب فيه رصحي−جـ 



  

  )٢٠٩(

 .)َ املعروفَّألفعلن يف ذمتي ( 
 أو  يف ذمتـي عهـد: والتقـدير,جار وجمرور متعلقان بخرب مقدم حمـذوف :يف ذمتي
 .يمني أو ميثاق
 :اإلعراب

 اإعراهبــــــــــــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 منـع مـن ظهورهـا ,وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخره ,)يف(اسم جمرور بـ  ذمتي
ضمري متـصل, مبنـي   والياء, وهو مضاف,اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء

محـذوف  واجلـار واملجـرور متعلقـان ب,عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 . تقديره يف ذمتي عهد,خرب مقدم حمذوف

 . ال حمل له مـن اإلعـراب,الالم واقعة يف جواب القسم حرف مبني عىل الفتح ألفعلن
فعل مضارع, مبني عىل الفتح ملبارشته نون التوكيـد الثقيلـة, والفاعـل  :أفعلن

عـىل والنون نون التوكيد الثقيلة حـرف مبنـي  .ا, تقديره أناًضمري مسترت وجوب
 .الفتح, ال حمل له من اإلعراب

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, املعروف
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):يف ذمتي ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية جواب القسم ):ألفعلن ( مجلة
 :علا مناب الفًا نائبًصدر أن يكون اخلرب م−د
 . )ٌ وطاعةٌسمع(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مرفوع)أمري(خرب ملبتدأ حمذوف, تقديره  سمع



  

  )٢١٠(

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف عطف و
 .ظاهرة وعالمة رفعه الضمة ال, مرفوع)حايل(خرب ملبتدأ حمذوف, تقديره  طاعة

bĆîãbq@Z¨a@ÒˆyZ@ @
 .اًا أو وجوبًوحيذف اخلرب إما جواز

١ JאאאW 
 :مقايلدليل إذا دل عليه  *
َ أكلها دائم وظلها{ َُّ ُِ َِ ٌَ ُ  .]٣٥ :الرعد[} ُ
 .حذف اخلرب لداللة الكالم السابق عليه ):وظلها دائم(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

ضـمري متـصل,  :ها . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, كلهاأ
 .مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة دائم
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

وهو  ,فعه الضمة الظاهرة وعالمة ر, مرفوع,)دائم( تقديره ,مبتدأ خربه حمذوف ظلها
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه :ها .مضاف

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):أكلها دائم( مجلة
 .هلا من اإلعراب ال حمل مجلة اسمية معطوفة عىل مجلة ):ظلها دائم( مجلة

 :ئيةبعد إذا الفجاًجوازا ف اخلرب وحيذ *
 .) ٌ فإذا صديقُخرجت( 

 .موجودتقديره  ,اًمبتدأ حمذوف جواز :صديق
 :اإلعراب 



  

  )٢١١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة خرجت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 ,فجائيـة: إذا . ال حمل له من اإلعـراب,مبني عىل الفتح حرف ,الفاء استئنافية فإذا

 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )موجود(تقديره   خربه حمذوف,,مبتدأ مرفوع صديق

 .عىل آخره
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):خرجت( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ): موجودإذا صديق( مجلة

٢ JאW 
 :ا يف أربعة مواضعًوحيذف اخلرب وجوب

 :)لوال(ن مبتدأ واقع بعد ا عًأو خرب اا عامً إذا كان اخلرب كون−أ 
 .)ِ السوءُ بلدَبِّرُخل ِ الوطنُّلوال حب( 

 .كون عام ; ألنهاًبمبتدأ وقع بعد لوال خربه حمذوف وجو :حب
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 , امتناع وقوع جواب الرشط لوجود فعل الـرشط)امتناع لوجود(حرف رشط  لوال

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون
وعالمـة رفعـه الـضمة  تقـديره موجـود, ا,ً خربه حمذوف وجوبـ,مبتدأ مرفوع حب

 .هو مضاف و,الظاهرة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الوطن
 . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم واقعة يف جواب لوال حرف مبني عىل الفـتح خلرب

 .مبني عىل الفتح الظاهر ,مبني للمجهولفعل ماض,  :خرب



  

  )٢١٢(

 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهر فاعل مرفوع,نائب  بلد
 .يه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إل السوء

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):لوال حب الوطن موجود( مجلة
, ال حمـل غري مقرتنة بالفاء ,جواب رشط غري جازم ,مجلة فعلية ):خرب بلد( مجلة

 .هلا من اإلعراب
 : أن يقع يف جواب قسم رصيح−ب

  .)َعروف املَّألفعلن َكُرْعمَل(
 .)لعمرك قسمي( تقديره ,اًمبتدأ فيه قسم رصيح خربه حمذوف وجوب :لعمرك

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
مبتـدأ  :عمـر . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,حرف مبني عىل الفتح الالم لالبتداء لعمرك

ا, ًوجوبـ خـربه حمـذوف ,مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, وهو مـضاف
ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمـل جـر : الكاف). لعمرك قسمي(تقديره 

 .مضاف إليه
 . ال حمل له مـن اإلعـراب,حرف مبني عىل الفتح الالم واقعة يف جواب القسم ألفعلن

 ملبارشته نون التوكيد الثقيلـة, والفاعـل ;فعل مضارع, مبني عىل الفتح :أفعلن
والنون حرف للتوكيد, مبنـي عـىل الفـتح, ال  .ه أناا, تقديرًضمري مسترت وجوب
 .حمل له من اإلعراب

 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,مفعول به منصوب املعروف
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):لعمرك قسمي( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية جواب القسم ):ألفعلن( مجلة



  

  )٢١٣(

 : املبتدأ بواو هي نص يف املعيةن يعطف عىل أ−جـ 
 .) ُهُ وعملٍ عاملُّكل(

 .)مقرتنان( تقديره ,اًمبتدأ خربه حمذوف وجوب :كل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 وخـربه حمـذوف , وهـو مـضاف,وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة مبتدأ مرفوع, كل

 . )مقرتنان(تقديره  ا,ًوجوب
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة مضاف إليه جمرور, عامل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 وهـو , مرفـوع مثلـه, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة)كل(اسم معطوف عىل  عمله

 .جر مضاف إليه يف حمل  ضمري متصل مبني عىل الضم,واهلاء. مضاف
َربَ اخلَّدَسَ مْتَّدَسعده حال  وب,اً أن يكون املبتدأ مصدر−د َ: 
 .)ًمسيئا َرضيب العبد( :وكذلك ,)اًمبكر َقراءيت الدرس(

 .حال سدت مسد اخلرب :اًمبكر
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 منـع مـن ,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل ما قبل يـاء املـتكلم مبتدأ مرفوع, قراءيت

 واليـاء ضـمري , وهـو مـضاف, املحل باحلركة املناسبة لليـاءظهورها اشتغال
ا ً واخلـرب حمـذوف وجوبـ,متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .)تقديره حاصلة( مسده, )اًمبكر(سدت احلال 
 .مفعول به للمصدر قراءة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدرس
 .تحة الظاهرةحال منصوب, وعالمة نصبه الف اًمبكر



  

  )٢١٤(

ا وتـسد مـسده احلـال إذا كـان املبتـدأ مـن أفعـل ًوكذلك حيذف اخلرب وجوب − هـ
 :ا ملصدر مؤول أو رصيحًتفضيل مضافال

  .)ٌوهو ساجد ِهِ لربُ العبدُ ما يكونُأقرب ( 
ا سـدت ًواخلرب حمذوف وجوبـ ,)ما يكون ( أضيف إىل مصدر مؤول :املبتدأ أقرب

 . مسده)هو ساجد( احلال
 :عراباإل
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وهو مضاف,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أقرب

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري, مبني عىل السكون ما
 واملـصدر املـؤول مـن ,فعل مضارع تام, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يكون

 . إليهجر مضاف , يف حمل)ما يكون(
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة العبد
اسـم جمـرور   :رب . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس لربه

ضاف, واجلار واملجرور متعلقـان  م وهو,بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
ل جـر ضمري متصل, مبني عىل الكـرس, يف حمـ: واهلاء ).أقرب(باسم التفضيل 

 .مضاف إليه
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف للحال, مبني عىل الفتح و
 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ هو

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ساجد
 :اجلمل
خـرب   سدت مسد)العبد ( حال مننصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):وهو ساجد( مجلة

 . )أقرب( ملبتدأا
 



  

  )٢١٥(

@lbiaäÛaìƒ@ @

üëc@Zbèmaìcë@æb×@ @

ïçë@Lμëþa@ñŠßŒÛa@ZÝÃ@Lpbi@Lóßc@Lóz™c@L|j•c@L‰b•@Læb×Z@ @

QM@bbÈÏc@ïãbÈßZ@ @
 :ال تكاد تزيد معاين هذه األفعال عن ثالثة معان, وهي

 : الذي يدل عليه اخلرب يف زمن ما اتصاف االسم باملعنى−أ
 . )ً مجيالُّ اجلوكان (

 . باجلامل يف املايض)اجلو(م اتصف االس
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر كان
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم كان مرفوع, اجلو
 .خرب كان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًمجيال
 −صـار (  وهـو معنـى األفعـال, حالوتعني التحول من حال إىل :الصريورة −ب
 :) بات– أمسى − أضحى −أصبح 
 . )ً سهالُ الصعبَأصبح(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره أصبح

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم أصبح مرفوع, الصعب



  

  )٢١٦(

 .عالمة نصبه الفتحة الظاهرةو خرب أصبح منصوب, ًسهال
 

 :)كان(ا تفيده ً وأحيان,)ظل( و تفيده , االستمرار والدوام−جـ
ً إن اهللاََّ كان عليام حكيام{ ًِ َِ َ َ ََّ  .]١١ :النساء[} ِ

 .أي اتصافه هبذه الصفات دائم ومستمر; هنا تعني االستمرار والدوام :كان
 :اإلعراب

 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اسم إن منصوب, لفظ اجلاللة اهللا
ا, تقـديره ً واسمه ضمري مسترت جواز,فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر كان

 .هو
 .خرب أول لكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًعليام
 .خرب ثان لكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًحكيام

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):إن اهللا كان( مجلة
 .خرب إنرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):ًكان عليام( مجلة

 :عرشة أفعال وهي ,)صار(أفعال ملحقه بـ 
 .) استحال− ارتد −ول  حت− حار − قعد − آض − غدا −عاد  −رجع ( 

 . ال تصريوا:أي; »اً بعدي كفارترجعواال « : قال رسول اهللا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,ناهية جازمة ال



  

  )٢١٧(

النـون وعالمة جزمه حذف  ,)ال(جمزوم بـ  فعل مضارع ناقص بمعنى تصريوا ترجعوا
 والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, ,من آخره; ألنه من األفعال اخلمسة

حرف مبني عىل السكون, ال حمل لـه  األلف للتفريقو ,يف حمل رفع اسم ترجع
 .من اإلعراب

 ظرف زمان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقـدرة عـىل مـا قبـل ,مفعول فيه بعدي
.  وهـو مـضاف,ل باحلركـة املناسـبة لليـاء منع من ظهورها اشتغال املح,الياء

 والظـرف ,جـر مـضاف إليـه يف حمل والياء ضمري متصل, مبني عىل السكون,
 .اًمتعلق باخلرب كفار

  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة خرب ترجعوا منصوب, اًكفار

RM@òßbm@ÞbÈÏþa@êˆç@ÞbàÈnaZ@ @

 :َدِجُأو ظهر أو و تأيت تامة بمعنى ثبت أو حصل )نكا( −١
 .)ُ األزهارِفكانت ُ الربيعَجاء(

 .أو حصل ,أو حدث ,َدِجُ أو و,ظهر :تامة بمعنى :كانت
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الربيع
 . ال حمل له من اإلعراب,ني عىل الفتحالفاء حرف استئناف, مب فكانت
 والتاء للتأنيث حـرف مبنـي ,فعل ماض تام, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره كانت

 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره األزهار
 , الـصبح: زماهناإذا أفادت الدخول يف  تكون تامة) أمسى– أضحى −أصبح ( −٢
 :  املساء,الضحى



  

  )٢١٨(

  .)ُ الرجلأمسى( 
 .بمعنى دخل يف املساء ,تامة :أمسى

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض تام, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر أمسى
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, الرجل

 : إذا دل الفعل عىل الوصول إىل اليشء أو املآل,مة وتكون تا)صار( – ٣
 .)ُ التفوقُ يصريِباجلهد(

 .تام بمعنى حيصل :يصري
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسم جمرور  : اجلهد. ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس باجلهد

 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل يصريبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة,
 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يصري
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة التفوق

SM@òîÏŠ–Ûa@bè–öb–Z@ @
 ويـستخدم منهـا ,اً وأمـر,ومـضارعة , ماضـية: هذه الزمرة من األفعال تـستعمل

 . واسم الفاعل,املصدر
َ قالوا ن{ ُ َعبد أصناما فنظل هلا عاكفنيَ ِ ِ َ ْ ُ ََْ ُّ َ َ َ َُ ً  .]٧١ :الشعراء[} َ

 .ناقص مضارع فعل :نظل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٢١٩(

 ضـمري متـصل مبنـي والواو ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة قالوا
 ال ,بني عىل الـسكون للتفريق حرف مواأللف ,رفع فاعل يف حمل عىل السكون,

 .حمل له من اإلعراب
وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  فعل مضارع مرفوع, نعبد

 .تقديره نحن ا,ًوجوب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, اًأصنام
فعـل  :نظـل . حرف مبني عىل الفتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الفاء استئنافية فنظل

 واسـمها ضـمري مـسترت ,ارع ناقص, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمض
 .ا تقديره نحنًوجوب

ضمري متـصل, مبنـي : ها . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح هلا
 .عاكفنيعىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان باخلرب 

 والنون عوض عن ,مة نصبه الياء; ألنه مجع مذكر ساملوعال خرب نظل منصوب, عاكفني
 .التنوين يف االسم املفرد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):قالوا( مجلة
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):نعبد( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):نظل عاكفني ( مجلة
æb×@—öb–Z@ @

 :إذا حتققت الرشوط ,ون من مضارعهاحذف الن: ًأوال
 )جزء من بيت يف معلقة زهري(           .)ٍ ذا فضلُيك ْومن(

 .حذف نوهنا بعد حتقق الرشوط ,يكن :يك
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف استئناف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب و



  

  )٢٢٠(

 .رفع مبتدأ يف حمل اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, نم
وعالمـة جزمـه الـسكون املقـدرة  فعل مضارع ناقص جمزوم; ألنه فعل الرشط, يك

 .تقديره هو ا,ًواسمه ضمري مسترت جواز ,عىل النون املحذوفة
 . وهو مضاف,الستة وعالمة نصبه األلف; ألنه من األسامء  منصوب,يكخرب  ذا

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة إليه جمرور,مضاف  فضل
ويشرتط لزيادهتـا  ,وال إىل منصوب مرفوع فال حتتاج إىل ,)كان(زيادة جواز  :ًثانيا

 :وأن تكون بني شيئني متالزمني ,أن تكون بلفظ املايض
  .)ٌ كان ناجحُالطالب(

 .)بني املبتدأ واخلرب ( وال إىل منصوبمرفوع  زائدة ال حتتاج إىل :كان
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مرفوع, الطالب

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر زائدة بني املبتدأ واخلرب كان
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ناجح

 : مع اسمهاحذف كان: ًثالثا
 : إن و لو الرشطيتنييكثر حذف كان مع اسمها بعد

ًال يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا(  ٍ َ ِ .( 
ولـو كـان هـو (والتقـدير  حذفت كان مع اسمها بعد لـو الـرشطية,): اًولو ملك(
  ).اًملك

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,ناهية جازمة ال



  

  )٢٢١(

ك بالكـرس اللتقـاء ِّرُ, وعالمة جزمه الـسكون, وحـ)ال(مضارع جمزوم بـ فعل  يأمن
 .الساكنني

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدهر
 . وهو مضاف,الستةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه من األسامء  ذو
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة بغي
 .مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب حرف ,حالية و
 .حرف امتناع المتناع, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب لو
) اًولو كـان ملكـ( والتقدير , املحذوفة مع اسمها بعد لو الرشطية)كان(خرب لـ  اًملك

 .منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
 :اجلمل

 .دائية, ال حمل هلا من اإلعرابمجلة فعلية ابت): ال يأمن ذو(مجلة 
 .مجلة فعلية, يف حمل نصب حال): اًولو كان ملك(مجلة 
 :ذف كان وحدهاح: ًرابعا

 ,)مـا(ويبقى عملها يف االسم واخلرب والتعويض عنهـا بــ وقد حتذف كان وحدها 
 .ويكثر ذلك بعد أن املصدرية

ًأما أنت منطلق (  َ  ). اّ
 . عن كان املحذوفةْتَضِّوُالتي ع وما ,أن املصدرية: مكونة من: أما

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

زائـدة : مـا . حرف مصدري, مبني عىل السكون, ال حمـل لـه مـن اإلعـرابأن أما
للتعويض عن كان املحذوفة, والتي يبقى عملها, مبني عىل السكون, ال حمل لـه 

 .من اإلعراب
 .ني عىل الفتح, يف حمل رفع اسم كان املحذوفةضمري رفع منفصل, مب أنت



  

  )٢٢٢(

كونـك ( والتقـدير ,خرب كان املحذوفة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًمنطلق
 ). اًمنطلق

òîãbrÛa@ñŠßŒÛaZ@ïç@bbÈÏcë@ZI@@Þa‹M@Ši@MnÏ@ø@M@aÙÐãHZ@ @

 :معناها: ًأوال
 :إىل زمن التكلم  أو,اتصاف اسمها بمعنى خربها إىل زمن ما

 .)اً نافعُ العلمَ زالما(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
  ال حمل له من اإلعراب ,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
 . مبني عىل الفتح الظاهر,فعل ماض ناقص زال
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,اسم ما زال مرفوع العلم
  .صبه الفتحة الظاهرة وعالمة ن,خرب ما زال منصوب اًنافع

 :رشوط عملها: ًثانيا
  :أو شبه نفي أن تسبق بنفي ظاهر أو مقدر

 النفي: أوال
  : ظاهر−أ

َ لن نربح عليه عاكفني{ ِ ِ َِ َ َ ْ ْْ َ ََ      ).لن(النفي ظاهر بـ و .]٩١: طه[ } َ
 : مقدر−ب
َ قالوا تاهللاَِّ تفتأ تذكر يوسف{ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ْ ُ  .]٨٥: يوسف[} َ

 . تذكر يوسفال تفتأ :أي 
 : اإلعراب

 )أ(



  

  )٢٢٣(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي ونصب, مبني عىل السكون لن

 واسـمه ,وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة ,)لن(فعل مضارع ناقص منصوب بـ  نربح
 .تقديره نحن ا,ًضمري مسترت وجوب

ضـمري : واهلـاء . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,كون حرف جر, مبني عىل الس:عىل عليه
متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر بحرف اجلـر, واجلـار واملجـرور متعلقـان 

 .باخلرب عاكفني
 والنون عوض عن ,ألنه مجع مذكر سامل ; وعالمة نصبه الياء,خرب نربح منصوب عاكفني

 .التنوين يف االسم املفرد
 )ب(

 ــــــــــــاإعراهبــــــــــــــ الكلمة
والواو ضمري متصل, مبنـي  ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة قالوا

 ال ,للتفريق حرف مبني عىل السكون  واأللف,رفع فاعل يف حمل عىل السكون,
 .حمل له من اإلعراب

لفـظ : اهللا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, مبني عىل الفـتح,التاء حرف جر وقسم تاهللا
اسم جمرور بالتاء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخـره, ) مقسم به(ة اجلالل

 ).نقسم(واجلار واملجرور متعلقان بفعل حمذوف, تقديره 
 مرفوع, وعالمة رفعـه ,ال تفتأ:  والتقدير, النفي قبله مقدر,فعل مضارع ناقص تفتأ

 .ا, تقديره أنتًواسمه ضمري مسترت وجوب ,الضمة الظاهرة
رت تمـسمضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري فعل  تذكر

 .ا, تقديره أنتًوجوب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, يوسف

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية :)قالوا( مجلة



  

  )٢٢٤(

 .مقول القولنصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):تاهللا تفتأ تذكر( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية جواب القسم ):تفتأ( لةمج

 .خرب تفتأنصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):تذكر( مجلة
 : والنهي, الدعاء: مثل,شبه النفي: ًثانيا

  :الدعاء
 .)ٍبخري َتْلِال ز(
 .حرف للدعاء وقد حلت حمل النفي : ال

 : اإلعراب
 ـاإعراهبـــــــــــــــــــــــــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف دعاء, مبني عىل السكون ال
 والتـاء , مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة,فعل ماض ناقص زلت

 . يف حمل رفع اسم زال, مبني عىل الفتح,ضمري متصل
اسـم جمـرور : خـري . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بخري

وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلـار واملجـرور متعلقـان بمحـذوف بالباء, 
 .)زال(خرب 

  :النهي
 .)ا متفوقنيًطالبال تزالوا (
 .فعملت عمل الفعل الناقص وقد حلت حمل النفي قبل تزالوا ,ناهية :ال

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

  ال حمل له من اإلعراب , حرف مبني عىل السكون,ناهية جازمة ال
 ألنـه مـن ;, وعالمـة جزمـه حـذف النـون)ال(فعل مضارع ناقص جمزوم بــ تزالوا

يف حمل رفـع اسـم  والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون,.األفعال اخلمسة



  

  )٢٢٥(

 . ال حمل له من اإلعراب, واأللف للتفريق حرف مبني عىل السكون,تزال
 .به الفتحة الظاهرةوعالمة نص خرب تزال منصوب, اًطالب

 , ألنـه مجـع مـذكر سـامل; منصوب مثله, وعالمة نـصبه اليـاء)اًطالب(نعت لـ  متفوقني
 .والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد

 .وعربت عن معاين جذورها ,إذا اكتفت بمرفوعها تستخدم هذه األفعال تامة
 .)ُ الشمسِزالت(

 :اإلعراب
 ــــــــــاإعراهبــــــــــــــــ الكلمة
 والتاء للتأنيث حرف مبني عـىل , مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض زالت

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,فاعل مرفوع الشمس
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 :سمها يتصف بمعنى خربها مدة حمددةوتدل عىل أن ا : دام–أ 
ْ وأو{ ْصاين بالصالة والزكاة ما دمت حياََ ََ ُ َ َّ َُ َِّ َِ َ ِ  .]٣١ :مريم[ } ِ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
ضـمري مـسترت  والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر, أوصاين

 ال حمـل لـه مـن ,حـرف مبنـي عـىل الكـرس والنون للوقاية . هوتقديره ا,ًجواز
 .نصب مفعول به يف حمل ضمري متصل, مبني عىل السكون,  والياء,اإلعراب 

اسم جمـرور : الصالة . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بالصالة
 . بالفعل أوىصبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان



  

  )٢٢٦(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم معطوف عىل الصالة جمرور مثله, الزكاة
 :دمـت . ال حمل له من اإلعـراب, مصدرية زمانية حرف مبني عىل السكون:ما ما دمت

 والتـاء ,املتحركـةفعل ماض ناقص, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل 
 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع اسم دام

 واملـصدر املـؤول مـن مـا . وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة,خرب دام منصوب احي
  .امدة دوامي حي:  والتقدير,نصب عىل الظرفية الزمانية واجلملة بعده يف حمل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة سابقةمجلة فعلية معطوفة عىل مجل ):أوصاين( مجلة
  :ا بخربها يف الزمن احلارضًوتنفي أن يكون اسمها متصف :ليس −ب

 ).اً حممودُجازفُ املليس(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر ليس

 .رةاسم ليس مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاه املجازف
 .خرب ليس منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًحممود
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 : أحوالةخلرب كان وأخواهتا ثالث
 : واسمها)كان( توسط اخلرب بني :األول

َ وكان حقا علينا نرص املؤمنني{ ِ ِ ْ َُْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ  .]٤٧ :الروم[ } ََ
 .توسط بني كان واسمها نرص )احق(خرب كان 

 :راباإلع



  

  )٢٢٧(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل مـاض  :كان . حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب:الواو وكان

 .ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر
 .خرب كان مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احق
ضـمري متـصل,  :نـا .عـراب ال حمل له من اإل, حرف جر, مبني عىل السكون:عىل علينا

 .امبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان باخلرب حق
 . وهو مضاف,اسم كان مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة نرص

 والنون عـوض عـن , ألنه مجع مذكر سامل;مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء املؤمنني
  .فردالتنوين يف االسم امل

 : اجلمل
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعلية معطوفـة عـىل مجلـة سـابقة ):نرص...اّكان حق ( مجلة
 .اإلعراب
 :وذلك يف مسألتني , وجوب التأخري:الثاين

 :ون إعراب اخلرب واالسم غري ظاهرأن يك: إحدامها
 .)يِي صديقِأخ َأصبح(

 .اهرألن إعراب االسم واخلرب غري ظ ;)صديقي( وجب تأخري اخلرب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر أصبح
 منع من ,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم اسم أصبح مرفوع, أخي

واليـاء ضـمري  . وهـو مـضاف,ظهورها اشتغال املحل باحلركـة املناسـبة لليـاء
 . السكون, يف حمل جر مضاف إليهمتصل, مبني عىل

 منـع مـن ,يـاءالخرب أصبح منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبـل  صديقي



  

  )٢٢٨(

 واليـاء ضـمري , وهـو مـضاف,ظهورها اشتغال املحل باحلركـة املناسـبة لليـاء
 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

اًأن يكون اخلرب حمصور: األخر:  
 .)اًإال سالح ُ العلمَما كان(

 ).إال(حمصور بـ ; ألنها تأخريه واجبًسالح :اخلرب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,نافية ال عمل هلا حرف مبني عىل السكون ما

 .فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر كان
 .ه الضمة الظاهرةوعالمة رفع اسم كان مرفوع, العلم
 عمله بالنفي والنقص يفيد القرص, مبني عـىل الـسكون, َضِقُ ن,حرف استثناء إال

 .ال حمل له من اإلعراب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة خرب كان منصوب, اًسالح

 : تقدم اخلرب عىل الفعل واسمه:الثالث
 إال إذا كـان الفعـل ;جيوز تقدم اخلرب عىل الفعل الناقص واسمه يف كـان وأخواهتـا

 .فال جيوز أن يتقدم اخلرب عليهام ,)ليس(  أو)دام(
  .)ٌ زيدَكان ًقائام(

 .اً جواز)زيد(  واسمه)كان( تقدم عىل الفعل :ً قائام:اخلرب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة خرب كان مقدم منصوب, ًقائام
 .ل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهرفع كان
 .اسم كان مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد



  

  )٢٢٩(
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WW 
ْ وهي,ا أهل احلجازَهُلِمْعُوهي حرف نفي ي   :ها بنو متيمُلِمُ

 :رشوط عملها
 . خربهاأن يتقدم اسمها عىل −١
 .)نإ(  اسمها بـَقَبْسُال يأ −٢
 .أال يفصل بينها وبني اسمها بمعمول اخلرب −٣
 .)إال(ا بـ ًأال يكون خربها مقرتن −٤
 ).اً مغلوبّما احلق(

 . عمل ليسْتَلِمَعَ ف)ما(حتققت الرشوط األربعة يف 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .إلعرابحرف نفي يعمل عمل ليس, مبني عىل السكون, ال حمل له من ا ما

 .اسم ما مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلق
 .خرب ما منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًمغلوب

 :»الباء«ـاقرتان خربها ب
 . حمالاًمنصوب ,اًا لفظًفيكون جمرور;  بالباء الزائدة)ما(جيوز اقرتان خرب 

ِ وما ربك بظالم للعبيد{ ِِ َ ُّ َْ ٍ َّ َ ِ َ َ  .]٤٦ :فصلت[ } َ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل الفتح ,استئنافية و
 .حرف نفي يعمل عمل ليس, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ما



  

  )٢٣٠(

 ضـمري والكـاف , وهو مضاف,اسم ما مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ربك
 .الفتح, يف حمل جر مضاف إليهمتصل, مبني عىل 

خرب مـا : ظالم . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس بظالم
 .ا منصوب حمالًجمرور لفظ

اسـم : العبيد .الالم حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب للعبيد
رور متعلقـان  واجلار واملجـ,جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة

 .باخلرب ظالم
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية :)ما ربك بظالم( مجلة

 :)ما(العطف عىل خرب 
املعطـوف عـىل أنـه خـرب ملبتـدأ  رفع فيجب , باإلجياب)ما( قد يعطف عىل خرب −
 .حمذوف

 :)ْ لكن−بل ( العطف بـ
 .)ٌبل زيدا ً قادمٌما سعد(

 .رفعه عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف ; فوجب)بل(خرب ما بـ عطف عىل  :زيد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف نفي يعمل عمل ليس, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ما

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم ما مرفوع, سعد
 .ظاهرةخرب ما منصوب, وعالمة نصبه الفتحة ال اًقادم
 .حرف عطف يفيد اإلرضاب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب بل
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هو(تقديره  خرب ملبتدأ حمذوف, زيد



  

  )٢٣١(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):اًما سعد قادم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل لة السابقةاجلم عىلمجلة اسمية معطوفة  ):هو زيد( مجلة
 : وجيوز النصب,جوز باملعطوف الرفعفي; أما إذا عطف بالنفي −

 .)اًزيد/ ٌوال زيدا ً قادمٌما سعد( 
أو النـصب  فيجوز أن نرفعه عىل الوجه الـسابق; معطوف بالنفي عىل خرب ما :زيد

 .عىل أنه اسم معطوف عىل خرب ما
 : اإلعراب
 ـــــــــــــــــــــاإعراهبـــــ الكلمة

 .تقدم إعراهبا يف املثال السابق اًما سعد قادم
حـرف : ال . ال حمل له من اإلعراب, حرف عطف, مبني عىل الفتح:الواو وال

 .نفي, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 وعالمـة نـصبه , منـصوب مثلـه)اًقادمـ( اسم معطوف عـىل )بالنصب( اًزيد

 .الفتحة
وعالمة رفعـه الـضمة   مرفوع,)هو(تقديره   خرب ملبتدأ حمذوف,)بالرفع( زيد

 .الظاهرة
WאW 

 ,وهنا العمل مقصور عىل لغة الـشعر دون النثـر , وندرةةوتعمل عمل ليس عىل قل
 :ثالثة رشوط −عىل قلته−ويشرتط يف عملها 

 . أن يكون اسمها وخربها نكرتني−١
 . خربها أن يتقدم اسمها عىل−٢
  .)إال( أال يقرتن خربها بـ −٣
 .اًالغالب أن يكون خربها حمذوف: ملحوظة 



  

  )٢٣٢(

 .)اً ضائعٌال خري(
 .فعملت ال عمل ليس; حتققت الرشوط الثالثة يف العبارة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .اإلعراب ال حمل له من ,مبني عىل السكون  حرف, تعمل عمل ليس,نافية ال
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,اسم ال مرفوع خري
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,خرب ال منصوب اًضائع

WאW 
 ال النافيـة )يف األصـل ( وهي ,وهي حرف نفي تعمل عمل ليس برشوط أخواهتا

 .نيث اللفظ أو للمبالغة يف معنى النفيأوزيدت عليها التاء لت
 : ومها,بد منهام إلعامهلا  أن هناك رشطني الإال 
 .تعمل إال يف كلامت تدل عىل الزمنال أهنا  −١
 ُواألكثـر حـذف ,بد من حـذف أحـدمها  بل ال,سمها وخربها ال جيتمعاناأن  −٢
 .اسمها
 .)...ندم البغاة: جزء من بيت عىل الكامل(   .)ٍ مندمَ ساعةَالتو(

 فعملت عمل ) اسمها حمذوف−ىل الزمنخربها يدل ع( حتققت رشوط عمل الت
 .ليس

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
 ال حمل له من اإلعراب واسمها ,عمل عمل ليس, مبني عىل الفتحيحرف نفي  الت

ٍ الساعة ساعة مندمَالت:  والتقدير,حمذوف َ ُ. 
 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة خرب الت منصوب, ساعة



  

  )٢٣٣(

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة مندم

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):الت ساعة مندم( مجلة
אWFאWE 

 :وتعمل عمل ليس يف املعرفة والنكرة برشطني
 .أال يتقدم خربها عىل اسمها :األول
 .)إال(أال ينتقض نفيها بـ : الثاين

 . ) من أحداًإن أحد خري(
 . فعملت عمل ليس)إن( حتققت الرشوط يف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 ال حمـل لـه مـن ,حرف نفي يعمل عمـل لـيس, مبنـي عـىل الـسكون الظـاهر إن
 .اإلعراب

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مرفوع)إن(اسم  أحد
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, منصوب)إن(خرب  اًخري
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  أحد

 .اًباخلرب خري
 



  

  )٢٣٤(

Ûaë@õbuŠÛaë@òi‰bÔ½a@ÞbÈÏcÊëŠ’@ @

üëc@Z@bèßbÓcóäÈ½a@sîy@åßZ@ @
 :) أوشك− َبَرَ ك−كاد  ( : أفعال املقاربة−أ
 ).َ أن ينتهيُ الصيفَأوشك ( 

 .ترفع االسم وتنصب اخلرب ,)كان وأخواهتا ( أوشك من أفعال املقاربة التي تعمل عمل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبني عىل الفتح الظاهر  أفعال املقاربة,فعل ماض ناسخ من أوشك
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم أوشك مرفوع, الصيف

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن
, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, واملصدر املؤول )أن(فعل مضارع منصوب بـ  ينتهي

ا, ًشك, والفاعل ضمري مسترت جوازيف حمل نصب خرب أو ,)أن ينتهي(من 
 .تقديره هو

 :) اخلولق− حر −عسى  ( :أفعال الرجاء  − ب
 .)َ جيتهدْ أنُ الكسالنَاخلولق(

 .من أفعال الرجاء التي تدل عىل رجاء وقوع اخلرب :اخلولق
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ني عىل الفتح الظاهرفعل ماض ناسخ من أفعال الرجاء, مب اخلولق
 .اسم اخلولق مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكسالن

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن
, والفاعل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,)أن(فعل مضارع منصوب بـ  جيتهد



  

  )٢٣٥(

 يف ,)أن جيتهـد( واملصدر املـؤول مـن ,تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز
 .حمل نصب خرب اخلولق

 :) جعل− هب − قام − علق − طفق − أخذ −أنشأ  −رشع ( :أفعال الرشوع −جـ
 .) حيبوُ الطفلَأخذ(

 .ودل عىل أن الطفل بدأ حيبو ,ن أفعال الرشوعم :الفعل أخذ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناسخ من أفعال الرشوع, مبني عىل الفتح الظاهر أخذ

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم أخذ مرفوع, الطفل
او للتعذر, والفاعل فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الو حيبو

 .خرب أخذ  ومجلة حيبو مجلة فعلية, يف حمل نصب.ا, تقديره هوًضمري مسترت جواز

bĆîãbq@ZbèÜàÇ@ÂëŠ‘Z@ @
 :يشرتط يف عمل هذه األفعال أن يتوفر يف خربها ما ييل

 . مضارع أن يكون مجلة فعلية فعلها–أ
 :من حيث دخول أن عليه وعدم دخوهلا أربعة أقسام

 :) اخلولق−حر  ( ا معً وجوب)أن( يقرتن بـ −١
 . )َ متطرْ أنُ السامءِاخلولقت(

ا ًمتطـر اقـرتن وجوبـ : مـضارعخربه مجلة فعلية فعلها ,من أفعال الرجاء :اخلولق
 .)أن(بـ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
لفتح الظـاهر  يعمل عمل كان, مبني عىل ا,فعل ماض ناسخ من أفعال الرجاء اخلولقت

 ال حمـل لـه , حرف مبني عىل الـسكون, تاء التأنيث الساكنة:والتاء ,عىل آخره



  

  )٢٣٦(

 .من اإلعراب
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم اخلولق مرفوع, السامء

  .مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعرابمصدري ونصب حرف  أن
الظاهرة, والفاعل ضمري , وعالمة نصبه الفتحة )أن(منصوب بـ فعل مضارع  َمتطر

 . هي:ا, تقديرهًمسترت جواز
 ., يف حمل نصب, خرب اخلولق)أن متطر(واملصدر املؤول من 

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):اخلولقت السامء أن متطر( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):متطر( مجلة
 :ا مع أفعال الرشوعً وجوب)أن(  جيرد من−٢
ِ وطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة{  ِ ِ َِّ َْ ِ َ َْ ْ َ ََ ِ َ ِ َ ْ َ َ  .]١٢١ :طه[  } َ

 جمـرد مـن أن )خيـصفان(  مضارع خربه مجلة فعلية فعلها,من أفعال الرشوع :طفق
 .من أفعال الرشوعألنه  ;اًوجوب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,رف عطف, مبني عىل الفتح الظاهرح و
 واأللـف ضـمري ,فعل ماض ناسخ من أفعال الرشوع, مبني عىل الفتح الظـاهر طفقا

 .مسترت, مبني عىل السكون, يف حمل رفع اسم طفق
 , ألنه من األفعال اخلمسة;وعالمة رفعه ثبوت النون فعل مضارع مرفوع, خيصفان

 .ل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعلواأللف ضمري متص
ضـمري  :مهـا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عـىل الـسكون:عىل عليهام

متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجـرور متعلقـان 
 .بالفعل خيصفان



  

  )٢٣٧(

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
اجلـار و , وهـو مـضاف,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)من(بـاسم جمرور  ورق

 .واملجرور متعلقان بالفعل خيصفان
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اجلنة

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة ):طفقا خيصفان( مجلة
 . )طفق( خربنصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):خيصفان( مجلة
  :) أوشك−عسى ( ا معً غالب)أن( يقرتن بـ − ٣
 .)أن(جواز عدم اقرتانه بـ  )يأيت ٌعسى فرج( −١
 .)اًغالب( جواز اقرتانه بـ أن )َ يأيتْأن ٌعسى فرج( – ٢

 :اإلعراب
)١( 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . يعمل عمل كان,تعذرر عىل األلف للَّفعل ماض ناقص جامد, مبني عىل الفتح املقد عسى
 .اسم عسى مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فرج
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء للثقل, والفاعل ضـمري  يأيت

 . مجلة فعلية, يف حمل نصب خرب عسى)يأيت( ومجلة .ا, تقديره هوًمسترت جواز
 

 )٢( 
 ــــــاإعراهبــــــــــــــــــــ الكلمة
 .تقدم إعراهبا يف املثال السابق عسى فرج

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن



  

  )٢٣٨(

, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة, والفاعـل )أن(فعل مضارع منصوب بــ  يأيت
, يف حمـل )أن يـأيت( واملـصدر املـؤول مـن .تقديره هـو ا,ًضمري مسترت جواز
 .نصب خرب عسى

 :) كرب−كاد ( ا معً جمرد من أن غالب−٤
  .)ُ يذوبُاهَوَ جْنِ مُالقلب َبَرَك ( :)أن( جمرد من −أ

  .)اً كفرَ يكونْ أنُ الفقرَكاد ( :)أن( اقرتان خربها بـ −ب
 :اإلعراب

 )أ(
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
َكرب َ  . الظاهرفعل ماض ناقص من أفعال املقاربة, مبني عىل الفتح َ
 .اسم كرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القلب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

وعالمة جره الكرسة املقـدرة عـىل األلـف للتعـذر, وهـو  ,)من(اسم جمرور بـ  جواه
 واجلـار ,مضاف, واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه

 .ر متعلقان بالفعل يذوبواملجرو
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, يذوب

 .تقديره هو ا,ًجواز
 .خرب كربنصب  يف حمل ,مجلة فعلية :)يذوب( مجلة

 )ب(
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .ظاهر مبني عىل الفتح ال,فعل ماض ناقص من أفعال املقاربة كاد
 .اسم كاد مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الفقر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن



  

  )٢٣٩(

 واسـمه ,, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)أن(فعل مضارع ناقص منصوب بـ  يكون
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز

أن ( واملـصدر املـؤول مـن ,الظـاهرةخرب يكون منصوب, وعالمة نصبه الفتحة  اًكفر
 . , يف حمل نصب خرب كاد)يكون

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):اًكاد الفقر أن يكون كفر( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):اًيكون كفر( مجلة
bĆrÛbq@ZÊëŠ’Ûaë@õbuŠÛa@ë@òi‰bÔ½a@ÞbÈÏc@@ÒˆyZ@ @

 :ا علم من الكالم أو دل عليه دليلجيوز حذف خربها إذ
ِ فطفق مسحا بالسوق واألعناق{ َِ ْ َ ًَ ْ ُّ ْ َِ َ ِ َ  .]٣٣ :ص[} َ

 .ا عليهًلداللة املصدر مسح ;)يمسح(  طفق وهو خربحذف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل مـاض : طفـق . اإلعـراب ال حمل لـه مـن,الفاء حرف عطف, مبني عىل الفتح فطفق

 ).يمسح( خربه حمذوف, تقديره ,ناقص من أفعال الرشوع, مبني عىل الفتح الظاهر
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  منصوب,)يمسح(تقديره  فعل حمذوف,لمفعول مطلق  اًمسح

اسـم جمـرور : السوق . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الكرس,الباء حرف جر بالسوق
 .اًء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان باملصدر مسحبالبا

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح,حرف عطف و
 .اسم معطوف عىل السوق جمرور مثله, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األعناق
bĆÈia‰@ZÞbÈÏþa@êˆç@åß@ÒŠ–n½aZ@ @

 ).  جعل− طفق − أوشك −كاد  (: األفعال السابقة صيغة املايض إالتالزم 
 :فقد ورد لكل منها ماض ومضارع

  )َ يبدأْ أنُاالمتحان ُيوشك(



  

  )٢٤٠(

 .املضارع من أوشك :يوشك
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل مضارع ناقص من أفعال املقاربة مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يوشك

 .فوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةاسم يوشك مر االمتحان
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن
, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري )أن(فعل مضارع منصوب بـ  يبدأ

 .نصب خرب يوشك يف حمل ) أن يبدأ(واملصدر املؤول من . ا, تقديره هوًمسترت جواز
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ) االمتحان أن يبدأيوشك( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول )يبدأ( مجلة

bĆßb@Zbèäß@b₣ßbm@ïmdí@bßZ@ @
 ويشرتط ,قد ترد تامة يكتفي كل منها بفاعله ) أوشك− اخلولق −عسى ( األفعال

 : أن واملضارع منًا مؤوالًيف الفاعل أن يكون مصدر
 . ) املريضعسى أن يشفى(

 ).  شفاء:أن يشفى (  وفاعلها املصدر املؤول,عسى جاءت هنا تامة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ر عىل األلف للتعذرَّفعل ماض, مبني عىل الفتح املقد عسى
 .عراب ال حمل له من اإل,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن

وعالمة نصبه الفتحـة املقـدرة  ,)أن(فعل مضارع, مبني للمجهول منصوب بـ  يشفى
 .عىل األلف للتعذر

أن ( واملـصدر املـؤول مـن .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة املريض
 .رفع فاعل للفعل عسى يف حمل )يشفى



  

  )٢٤١(

bèmaìcë@æg@ @

QL@R@Mg@ŞæLc@ŞæZflßë@žÈçbäà†î×ìnÛa@bZ@ @
  .)ٌ كريم اهللاََّإن ( 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةإن  اسم ,لفظ اجلاللة اهللا

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كريم

S@−åØÛ@ZnýÛ@Úa‰†Z@ @

  .)ٌ مهملُهَّ لكنٌّكيذ ُالطالب(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ذكي
 ال حمـل لـه مـن ,حرف نصب واستدراك, مبني عىل الفتح الظـاهر عـىل آخـره لكنه

َّلكننصب اسم  يف حمل واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم, ,اإلعراب ِ َ. 
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع, خرب لكن مهمل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الطالب ذكي( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):لكنه مهمل( مجلة



  

  )٢٤٢(

T@−æd×@Za@†îÐmë@åÄÛaë@éîj’nÛZ@ @

ٌ كأهنم خشب مسندة{ َ َّ َُ ُ ْ ٌُ َُّ َ  .]٤ :املنافقون[} َ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف تشبيه ونصب, مبني عىل الفتح كأن
عالمـة مجـع  واملـيم ,ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نـصب اسـم كـأن هم

 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكونالذكور حرف مبني 
 .خرب كأن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خشب
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة , مرفوع مثله,)خشب(نعت لـ  مسندة

U@@MoîÛ@ZànÛa@†îÐmë@Z@ @
 . ) أيام الصبا عائدةليت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,نصب, مبني عىل الفتح وٍّحرف متن ليت
 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اسم ليت منصوب, أيام

 .رُّمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذ الصبا
 .خرب ليت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عائدة

V@–@ÝÈÛZÝîÜÈnÛa@ëc@ïuÛa@†îÐm@ë@Z@ @
َ لعيل أبلغ األسباب{  َ ْ َْ َ ْ ُ ُ ََ  .]٣٦ :غافر[ } ِّ

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٢٤٣(

من ظهـوره اشـتغال   منع, ونصب, مبني عىل الفتح املقدر عىل آخرهٍّجَرَحرف ت لعيل
 والياء ضمري متصل, مبني . ال حمل له من اإلعراب,املحل باحلركة املناسبة للياء

 .نصب, اسم لعل لسكون يف حملعىل ا
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أبلغ

 .ا, تقديره أناًوجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة األسباب
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):لعيل أبلغ( مجلة
 .خرب لعلرفع,  يف حمل ,ة فعليةمجل ):أبلغ( مجلة

* * * 
@ÞbàÇg@ÂëŠ‘Dbèmaìcë@ægC@ @

تهـا عـن فَ ك)مـا(فـإذا اقرتنـت هبـا ; )ما(يشرتط إلعامل إن وأخواهتا أال تقرتن بـ 
 .العمل
ٌ إنام املؤمنون إخوة{ َ ْ ُِ َِ ِْ ُْ َ  .]١٠:احلجرات[} َّ

 : فكفتها عن العمل )ما( إن بـ تاقرتن
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــــــــــاإعراهبـــ الكلمة
كافـة : مـا . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إنام

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,زائدة
والنـون عـوض عـن   ألنه مجع مـذكر سـامل,;مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الواو املؤمنون

 .التنوين يف االسم املفرد
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره رب مرفوع,خ إخوة

 . فإذا اتصلت هبا ما جاز فيها اإلعامل واإلمهال,ويستثنى من ذلك ليت



  

  )٢٤٤(

  : اإلعامل− ١
 .)ٌقريب َالنرص ليتام(
  : اإلمهال− ٢
 . )ٌ قريبُالنرصليتام (

 : اإلعراب
)١( 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
: زائـدة: مـا ., مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعـرابٍّنصب ومتن حرف :ليت ليتام

 .حرف, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .اسم ليت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة النرص
 .خرب ليت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة قريب
)٢( 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 حرف مبني عىل الـسكون, ال حمـل لـه مـن ,كافة زائدة: ما . تقدم إعراهبا:ليت ليتام

 .اإلعراب
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة النرص
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة قريب

 . وأخواهتا)إن( موصولة فإهنا ال تلغي عمل )ما(إذا كانت  :مالحظة
 . )ٌ مفيدُ تدرسامَّنِإ(
 .اسم إن :نصب يف حمل  يف هذا املثال اسم موصول وقع)ما(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٢٤٥(

اسـم : مـا . ال حمل له من اإلعـراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إنام
 .موصول, مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم إن

ضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـ تدرس
 .ا, تقديره أنتًوجوب

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مفيد
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):إنام تدرس( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):تدرس( مجلة

¨a@ÁìmZ@ @
 : فله حالتان)اًا وجمرورا أو جارًظرف ( وأخواهتا شبه مجلةإذا كان خرب إن 

 عـىل ضـمري ًالوكان االسـم مـشتم ,وجوب تقديم اخلرب إذا كان شبه مجلة :األوىل
 :يعود عىل بعض اخلرب

 . )ُهَالَجِ رِ للعلمَّإن(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,فتححرف توكيد ونصب, مبني عىل ال إن

اسـم جمـرور : العلـم . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للعلم
بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بمحذوف خـرب 

 . وتقديره كائن أو موجود,إن املقدم
واهلـاء .  وهـو مـضاف,هرةاسم إن مؤخر منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـا رجاله

 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
  :جواز التقديم والتأخري: الثانية

 :ومل يمنع من التقدم مانع إذا كان اخلرب شبه مجلة عىل نحو غري ما تقدم



  

  )٢٤٦(

ً إن لدينا أنكاال{ َ ْ َ َ َْ َ َّ  .]١٢ :املزمل[ } ِ
 :اإلعراب

 ــــــــاإعراهبــــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن

 . مفعول فيه ظرف مكان, مبني عىل السكون, يف حمل نصب, وهو مضاف:لد لدينا
 والظـرف متعلـق ,ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه :نا

 .بمحذوف خرب إن املقدم, تقديره موجود
  .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  مؤخر منصوب,اسم إن ًأنكاال

M@bçŠ×ë@æg@ñŒàç@|nÏZ@ @

WW 
أو منـصوب  مرفوع ل هي وما بعدها بمصدرَّوَؤُجيب فتح مهزة إن حني يمكن أن ت

 : كام ييل,أو جمرور
WאאW 
 :علا وما بعدها يف موضع الف)أن(كون  أن ت−١
  .)َ جمتهدونَلطالبا َّين أنَّرس(

 .فاعلرفع  يف حمل: )أن الطالب جمتهدون( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ال , والنون للوقاية حرف مبني عىل الكرس,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر رسين

 حمـل نـصب  والياء ضمري متصل, مبني عىل الـسكون, يف,حمل له من اإلعراب
 .مفعول به

 . ال حمل له من اإلعراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيدحرف  أن
 .اسم أن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الطالب



  

  )٢٤٧(

 والنـون عـوض عـن , ألنه مجع مذكر سامل;خرب أن مرفوع, وعالمة رفعه الواو جمتهدون
 يف حمـل ) جمتهـدونأن الطـالب(واملصدر املؤول مـن  .التنوين يف االسم املفرد
َّرفع فاعل للفعل رس  . )رسين اجتهاد الطالب(:  والتقدير,َ

 : وما بعدها يف موضع نائب الفاعل)أن( أن تكون − ٢
َيضُق(   . )ٌا بريءً زيدَّ أنِ

 .نائب فاعلرفع  يف حمل )ا بريءًأن زيد( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره قيض
 . ال حمل له من اإلعراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيدحرف  أن
 .اسم أن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًزيد

ا ًأن زيـد( واملـصدر املـؤول مـن .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة بريء
 . )قيض براءة زيد( : والتقدير,ع, نائب فاعل للفعل قيضرف  يف حمل)بريء

 : وما بعدها يف موضع املبتدأ)َّأن( أن تكون − ٣
 . )أنك حتب اخلريمن عالمات إيامنك (

 .مبتدأ مؤخررفع  يف حمل :)أنك حتب ( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, السكونحرف جر, مبني عىل من 

 . وهو مضاف,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  عالمات
 والكـاف , وهـو مـضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة إيامنك

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه
 والكـاف , حمل له مـن اإلعـراب ال, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف :أن أنك



  

  )٢٤٨(

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب اسم إن
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  حتب

 .ا, تقديره أنتًوجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اخلري

 .خرب أنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):حتب( مجلة
من عالمات إيامنك ( والتقدير ,مبتدأرفع  يف حمل, )أنك حتب( واملصدر املؤول من

 . )حبك للخري
 : وما بعدها يف موضع اخلربّون أن أن تك−٤
 . )ٌ فصيحَ اخلطيبَّأن ُّاحلق(

 .خربرفع  يف حمل :)أن اخلطيب فصيح( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 اإعراهبــــــــــــــــــــــــــ الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلق
 . ال حمل له من اإلعراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيدحرف  أن

 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةاسم أن منصوب, اخلطيب
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب أن مرفوع, فصيح

  والتقـدير,لمبتدأ احلقخرب لرفع  يف حمل ,)أن اخلطيب فصيح( واملصدر املؤول من
 . )احلق فصاحة اخلطيب(

 :)بالعطف أو بالبدل(  وما بعدها يف موضع تابع ملرفوع)ّأن(  أن تكون−٥
  :العطف −أ
  .)ٌ أمنيَأنك وَكُحسبي صدق(

 .بالعطف عىل اخلرب صدقكمرفوع  :)أنك أمني( املصدر املؤول من



  

  )٢٤٩(

 :اإلعراب
 اإعراهبــــــــــــــــــــــــــ الكلمة
من ظهورهـا اشـتغال   منع,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره مبتدأ مرفوع, حسبي

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل   واليـاء, وهـو مـضاف,املحل باحلركة املناسبة للياء
 .جر مضاف إليه يف حمل السكون,

الكـاف ضـمري و , وهـو مـضاف,وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة خرب مرفوع, صدقك
 .يف حمل جر مضاف إليه لفتح,متصل, مبني عىل ا

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 والكـاف , ال حمل لـه مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف : َّأن أنك

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب اسم أن
  :البدل −ب

 . )ٌ موزونُهَّأن ُي الشعرِنُبِجْعُي(
 .بدل من الشعرألنه  ;مرفوع ):أنه موزون( ل مناملصدر املؤو
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والنون للوقاية حرف مبنـي ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يعجبني

 , والياء ضمري متصل, مبنـي عـىل الـسكون, ال حمل له من اإلعراب,عىل الكرس
 .هيف حمل نصب مفعول ب

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,فاعل مرفوع الشعر
 ضمري واهلاء ال حمل له من اإلعراب, , ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف :أن أنه

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب اسم أن
أنــه ( واملـصدر املـؤول مـن .خـرب أن مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة موزون

 .ل اشتامل من الشعر, يف حمل رفع بد)موزون
WאאW مواضعةوتقع يف أربع : 



  

  )٢٥٠(

 : وما بعدها يف موضع املفعول به)أن( أن تكون −١
  .)ٌ مهملَأنك ُأال تعلم(

 .مفعول بهنصب  يف حمل :)أنك مهمل( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف : ال . ال حمل له مـن اإلعـراب,حرف مبني عىل الفتح ,اهلمزة لالستفهام أال

 .نفي, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 والفاعـل ضـمري مـسترت ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة تعلم

 .تقديره أنت ا,ًوجوب
 والكـاف , ال حمل له مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف :أن أنك

 . متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب اسم أنضمري
أنـك ( واملـصدر املـؤول مـن .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة مهمل

 ., يف حمل نصب مفعول به)مهمل
 عىل أن يكون , وما بعدها يف موضع خرب لكان أو إحد أخواهتا)أن(  أن تكون−٢

  :اسمها اسم معنى
 .)ٌ جمتهدَأنك فكري َكان(

 .خرب كان نصب, يف موضع ):أنك جمتهد( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناسخ, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره كان

 ا منـع مـن ظهورهـ,اسم كان مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل آخـره فكري
 ضمري متصل, مبنـي :والياء , وهو مضاف,ياءاشتغال املحل باحلركة املناسبة لل

 .عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 والكـاف , ال حمل له مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفتح توكيد حرف:أن أنك



  

  )٢٥١(

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب اسم أن
نـك أ( واملـصدر املـؤول مـن .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة جمتهد

 .يف حمل نصب خرب كان) جمتهد
 . وما بعدها يف موضع تابع للمنصوب)أن( أن تكون −٣
  .)ٌ شجاعُهّأن وِّ العريبَ كرمُعرفت(

 .بالعطف عىل املفعول به كرمنصب,  يف حمل :)أنه شجاع ( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,ىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـةفعل ماض, مبني ع عرفت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة كرم

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة العريب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 واهلـاء  ال حمل لـه مـن اإلعـراب,, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف :أن أنه

 .نصب اسم أن يف حمل ضمري متصل, مبني عىل الضم,
 ومـا )أن( واملصدر املؤول مـن .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة شجاع

عرفـت كـرم العـريب ( والتقـدير ,نـصب, معطـوف عـىل كـرم بعدها يف حمل
 .)وشجاعته

 :عىل االستثناءنصب,  يف حمل , أن تكون أن وما بعدها−٤
  .)ٌ مفيدُأنه إال ٌ ضخمُالكتاب(

 .عىل االستثناءنصب,  يف حمل : وما بعدها)أن(املصدر املؤول من 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٢٥٢(

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكتاب
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب مرفوع,  ضخم

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استثناء, مبني عىل السكون إال
 ضمري واهلاء ال حمل له من اإلعراب, , ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف :أن أنه

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب اسم أن
 يف )أنه مفيد(ؤول من  واملصدر امل.خرب أن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مفيد

 . )إال إفادته(:  والتقدير,حمل نصب, عىل االستثناء
WאאW 

 : أن تقع بعد حرف اجلر−١
 . )متميزألنه   ;ِ عىل اجلائزةَحصل(

 .جر بالالم يف حمل :)أنه متميز( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل ل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر,فع حصل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)عىل(اسم جمرور بـ  اجلائزة
 .بالفعل حصل

 . حمل له من اإلعراب ال,الالم حرف جر وتعليل, مبني عىل الكرس ألنه
 ضـمري واهلـاء . ال حمل له مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيدحرف  أن

 .نصب اسم أن يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
, )أنه متميـز( واملصدر املؤول من .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة متميز

 .)لتميزه(:  والتقدير,يف حمل جر بالالم
 :مها وخربها يف موضع املضاف إليه مع اس)أن( قع أن ت−٢



  

  )٢٥٣(

  .)ٌ جمتهدَأنك ُ ثمرةُالنجاح(
 .جر مضاف إليه يف حمل :)أنك جمتهد( املصدر املؤول من

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة النجاح
 . وهو مضاف,مة الظاهرةخرب مرفوع, وعالمة رفعه الض ثمرة
 والكـاف , ال حمل لـه مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيدأن حرف  أنك

 .نصب اسم أن ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل
أنـك ( واملـصدر املـؤول مـن .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة جمتهد

 . )مرة اجتهادكالنجاح ث(:  والتقدير,, يف حمل جر مضاف إليه)جمتهد
 :تابع ملجرور بالعطفموضع  أن تقع أن واسمها وخربها يف −٣
ِرس(   .)ٌ حمرتمَكَّأن وَكِ من هدوئُتْرُ

 .عىل املجرورعطوف م  ألنه;جر يف حمل :)أنك حمرتم( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون  رسرت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 والكـاف , وهـو مـضاف,وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  هدوئك
 .جر مضاف إليه ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل

 . ال حمل له من اإلعراب,عطف, مبني عىل الفتححرف  و
 والكـاف , ال حمل له مـن اإلعـراب, ونصب, مبني عىل الفتحتوكيد حرف :أن أنك

 .يف حمل نصب اسم أن ضمري متصل, مبني عىل الفتح,



  

  )٢٥٤(

أنـك ( واملـصدر املـؤول مـن .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة حمرتم
من هدوئك (:  والتقدير, االسم املجرور هدوء, يف حمل جر معطوف عىل)حمرتم

 . )واحرتامك
אWאFEW 
 :ً ابتداء اجلملة حقيقة أو حكام−١
ُ أال إهنم هم السفهاء{ َ َ ُّ ُ ْ ُُ َّ ِ َ  .]١٣ :البقرة[} َ

 .فوجب كرس مهزهتا ;ًوقعت إن يف بداية اجلملة حكام
 :اإلعراب

 ـــــــــاإعراهبـــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استفتاح وتنبيه, مبني عىل السكون أال
 واهلـاء . الفـتح, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب حرف توكيد ونصب, مبني عىل:إن إهنم

عالمـة مجـع  واملـيم , يف حمـل نـصب اسـم إن,ضمري متصل, مبني عىل الـضم
 . ال حمل له من اإلعراب,الذكور حرف مبني عىل الفتح

 . ال حمل له من اإلعراب,ضمري فصل, مبني عىل السكون هم
 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة السفهاء

 .رفع خرب إن  واجلملة يف حمل, مبتدأ والسفهاء خرب له: جيوز إعراب هم:تنويه
 : إذا كانت يف جواب القسم− ٢
 . )ٌ نورَ العلمَّ إنتاهللاِ( 

 .فوجب كرس مهزهتا ;وقعت إن يف جواب القسم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
لفـظ : اهللا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,التاء حرف جر وقسم, مبني عـىل الفـتح تاهللا

اسم جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجـرور ) مقسم به(اجلاللة 
 .متعلقان بفعل حمذوف, تقديره أقسم



  

  )٢٥٥(

 . ال حمل له من اإلعراب,وكيد ونصب, مبني عىل الفتححرف ت إن
 .اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العلم
 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة نور

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):أقسم تاهللا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ممجلة اسمية جواب القس :)إن العلم نور( مجلة
 : إذا وقعت بعد القول– ٣
ُ قال إين عبد اهللاَِّ{  ْ َ ِّ ِ َ  .]٣٠ :مريم[ } َ

 .كرس مهزهتا ; فوجبوقعت إن بعد القول
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, قال
ضمري   والياء, ال حمل له من اإلعراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إين

 .نصب اسم إن متصل, مبني عىل السكون, يف حمل
 . وهو مضاف,خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عبد
 .لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):قال( مجلة
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):إين عبد اهللا( مجلة
 :عال القلوب علق عن العمل بالالم بعد فعل من أف)إن( إذا وقعت − ٤
ُ واهللاَُّ يعلم إنك لرسوله{  ْ َُ َ َُ َ ُ ََ َّ  .]١: املنافقون[ } ِ



  

  )٢٥٦(

 ; فوجـب عن العمل بالالم الواقعـة يف خـرب إنَقِّلُ فعل من أفعال القلوب ع:يعلم
 .كرس مهزة إن الواقعة بعده

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,اعرتاضية الواو
 .لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اهللا

ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, ع,فعل مضارع مرفو يعلم
 .تقديره هو ا,ًجواز

 والكـاف , ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إنك
 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب اسم إن

: رسـوله . ال حمل له من اإلعـراب,حرف توكيد, مبني عىل الفتح الالم املزحلقة لرسوله
خرب إن مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, وهـو مـضاف, واهلـاء ضـمري 

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية اعرتاضية ):اهللا يعلم( مجلة
 . )اهللا( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يعلم( مجلة
 .نصب يف حمل ,مجلة اسمية سدت مسد مفعويل الفعل يعلم :)إنك لرسوله( مجلة
 : إذا وقعت يف صدر مجلة الصلة− ٥
 . )ٌالذي إنه كريم َجاء( 

 .وقعت إن يف صدر مجلة الصلة فوجب كرس مهزهتا
 : اإلعراب

 إعراهبـــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء



  

  )٢٥٧(

 .رفع فاعل يف حمل صول, مبني عىل السكون,اسم مو الذي
 ضمري واهلاء . ال حمل له من اإلعراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إنه

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب اسم إن
 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كريم

 :اجلمل
 .ا من اإلعرابهل, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):جاء الذي( مجلة
 .رابهلا من اإلع ال حمل ,مجلة اسمية صلة املوصول ):إنه كريم( مجلة
 : إذا وقعت إن يف بدء مجلة احلال بعد الواو– ٦
 . )ٌإين حزين وُخرجت( 

 . فوجب كرس مهزهتا;وقعت إن يف صدر مجلة احلال بعد الواو
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة خرجت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,حالية الواو
 منـع مـن ظهـوره اشـتغال , حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفـتح املقـدر:إن إين

 والياء ضمري متصل, مبني , ال حمل له من اإلعراب,ءاملحل باحلركة املناسبة لليا
 .عىل السكون, يف حمل نصب, اسم إن

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حزين
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):خرجت( مجلة
 .وقعت بعد واو احلال حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):إين حزين( مجلة



  

  )٢٥٨(

õa†niüa@âü@ @
 . )ٌملنترص َّ احلقَّإن(

إىل الـالم  ِتَقـِلْحُوملـا دخلـت إن عـىل اجلملـة ز ,الالم يف ملنترص هي الم االبتداء
  . حريف تأكيد)توايل(  كراهة اجتامع;اخلرب

 :اإلعراب
 إعراهبـــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .عراب ال حمل له من اإل,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احلق
: منتـرص . ال حمل له مـن اإلعـراب,الالم املزحلقة حرف توكيد, مبني عىل الفتح ملنترص

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

M@õa†niüa@âü@éîÜÇ@Ý†m@bßZ@ @
 :تدخل الم االبتداء يف موضعني

 :املبتدأ: أحدمها
َ أل{ ًنتم أشد رهبةَ َ ْ َ ُّْ َُ َ  .]١٣ :احلرش[ } ْ

 . )أنتم( االبتداء عىل املبتدأ دخلت الم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
: أنـتم . ال حمل له من اإلعـراب,الالم الم االبتداء حرف توكيد, مبني عىل الفتح ألنتم

 .تدأضمري رفع منفصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مب
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أشد
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة رهبة

 :وهي ,وتدخل يف هذا الباب عىل ثالثة أشياء باتفاق ,بعد إن: والثاين
 :)إن(ا لـ ًاقع خرب االسم الو−أ



  

  )٢٥٩(

 .وقد سبق إعرابه ,)إن احلق ملنترص(
 :يه باالسمشبألنه  وذلك ;الفعل املضارع −ب
ْ وإن ربك ليحكم بينهم{ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َّ َُ َ َ َّ  .]١٢٤ :النحل[} ِ

 . وهو الفعل املضارع حيكم,الم التوكيد دخلت عىل خرب إن
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,ححرف توكيد ونصب, مبني عىل الفت إن

 ضمري والكاف , وهو مضاف,اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ربك
 .متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه

 . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, الالم املزحلقة حرف توكيد, مبني عىل الفتح:الالم ليحكم
الظـاهرة, والفاعـل ضـمري فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة : حيكم

 .ا, تقديره هوًمسترت جواز
مفعول فيه ظرف مكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, وهو مضاف,  بينهم

عالمـة  واملـيم ,يف حمل جر مـضاف إليـه  ضمري متصل, مبني عىل الضم,واهلاء
 والظرف متعلق , ال حمل له من اإلعراب,مجع الذكور حرف مبني عىل السكون

 .عل حيكمبالف
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب ال حمل ,مجلة اسمية استئنافية ):إن ربك ليحكم( مجلة
 .خرب إن ,رفع يف حمل ,مجلة فعلية ):حيكم( مجلة
 : اجلملةه شب−جـ 
ٍ وإنك لعىل خلق عظيم{ ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َ َّ  .]٤ :القلم[ } ِ

 . )عىل خلق( وهو اجلار واملجرور ,دخلت الم االبتداء عىل خرب إن
 :إلعرابا



  

  )٢٦٠(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 والكـاف . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح:إن إنك
 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب اسم إن

: عـىل . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,ىل الفتح مبني ع,الالم املزحلقة حرف توكيد َىلَعَل
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عىل(اسم جمرور بـ  خلق
 .)إن(بمحذوف خرب 

 . جمرور مثله, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)خلق(نعت لـ  عظيم
 :اجلمل
هلـا مـن  ال حمـل مجلـة اسـمية معطوفـة عـىل مجلـة ): خلق عظـيمإنك لعىل( مجلة
 .اإلعراب
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خـرب إن و ,املبتـدأم عـىل ّقـدتاخلـرب املو , املبتـدأ:ا عىلً تدخل الم االبتداء جواز−١

ضـمري و , بـرشط تقدمـه عـىل اخلـرب,معمول خـرب إنو ,املكسورة اهلمزة املشددة النون
 :, أو ما أصله املبتدأ واخلربوسط بني املبتدأ واخلربطه أن يتالفصل ورش

ُّ إن هذا هلو القصص احلق{ َْ ُ َ َ ََ ْ َُ َ َّ  .]٦٢ :آل عمران[ } ِ
 . الواقع بني اسم إن وخربها,دخلت الم االبتداء عىل ضمري الفصل هو

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
اسـم إشـارة,  :ذا . ال حمل له من اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,بيهناهلاء للت هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم إن
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 : هـو.الالم املزحلقة حرف توكيد, مبني عىل الفتح, ال حمل لـه مـن اإلعـراب هلو
 .ضمري فصل, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القصص
 ., مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)القصص(نعت لـ  احلق

وبالتـايل خيـرج هـذا (جيوز إعراب هو مبتـدأ والقـصص خـرب لـه  :تنويه
 ).الشاهد من هذا الباب

املخففـة ) إن(ة و النافيـ)إن(  للتفريق بـني;ا عىل اخلربً تدخل الم االبتداء وجوب−٢
 . ويمكن االستغناء عن الالم إذا دل السياق عىل املراد ,من الثقيلة إذا كانت مهملة

 . )ٌ لقائمٌ زيدْإن(
م  ألن ال;ز بينهـا وبـني إن النافيـةيـا للتميًدخلت الم االبتداء عىل خـرب إن وجوبـ

وقـد  ,مـن الثقيلـةواألكثـر إمهـال إن املخففـة  ,االبتداء ال تدخل إال عىل اجلملة املثبتة
 .تعمل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,خمففة من الثقيلة ْإن
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ٌزيد
 . ال حمل له من اإلعراب,الالم املزحلقة حرف توكيد, مبني عىل الفتح لقائم
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة قائم

 . خربها)قائم( و,اً اسمها منصوب)زيد( املخففة فيكون )إن(وجيوز إعامل 
 



  

  )٢٦٢(
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وإذا كانت لنفـي  , فإذا دلت عىل نفي الوحدة عملت عمل ليس,وتسمى ال التربئة
 .اجلنس تعمل عمل إن
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 .اة للجنس نصأن تكون نافي −١
 .أال يتقدم خربها عىل اسمها −٢
 . نكرتني)اسمها وخربها( أن يكون معموالها −٣
 . أال تقرتن بحرف اجلر −٤
 .)ٌ ممقوتٍ جودَال صاحب(

 .فعملت عمل إن;  األربعة)ال(يف هذا املثال حتققت رشوط عمل 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,عمل إننافية للجنس تعمل  ال

 . وهو مضاف,اسم ال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة صاحب
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة جود

 .خرب ال مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ممقوت
 :لوحدة تعمل عمل ليسإذا مل تنف اجلنس وكانت نافية ل

 . )ِ رجالنْ بلِ يف الدارٌرجلال (
 .فعملت عمل ليس; ومل تنف اجلنس , يف هذا املثال نفت الوحدة)ال(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
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 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,نافية تعمل عمل ليس ال
 .هرة مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظا)ال(اسم  رجل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظـاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  الدار
 .)ال(بمحذوف خرب 

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف وإرضاب, مبني عىل السكون بل
 , ألنـه مثنـى;رفعـه األلـف, مرفـوع مثلـه, وعالمـة )رجل(اسم معطوف عىل  رجالن

 .والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
 :ا عىل اسمها أمهلت ووجب تكرارهاإذا تقدم خربه

 . )ٌ وال تقديرٌ احرتامِال للسارق ( 
 .ووجب تكرارها ,فأمهلت; تقدم خربها عىل اسمها

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,انافية ال عمل هل ال
 . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للسارق
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,اسم جمرور بالالم, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة السارق

 .بمحذوف خرب مقدم
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مبتدأ مؤخر مرفوع, احرتام

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون ,نافية ال عمل هلا ال

 .اسم معطوف عىل احرتام, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره تقدير
 :ا معرفتني مل تعمل ووجب تكرارهاإذا جاء اسمها وخربه

 . )هُ وال صاحبٌاجح نُال الكذب ( 
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 .ووجب تكرارها ,فأمهلت; جاء اسمها معرفة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نافية ال عمل هلا ال

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكذب
 .لظاهرةمرفوع, وعالمة رفعه الضمة ا خرب ناجح

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ,نافية ال عمل هلا ال

 وهـو ,وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة اسم معطوف عىل الكذب, مرفوع مثله, صاحبه
 .جر مضاف إليه يف حمل  ضمري متصل, مبني عىل الضم,واهلاء .مضاف

 :هان اقرتنت بحرف اجلر بطل عملإ
 . )ِبال كسل ُاجتهدت(

 . ال بحرف اجلر فبطل عملهاتاقرتن
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري , التصاله بتاء الفاعل املتحركة;فعل ماض, مبني عىل السكون اجتهدت

 .يف حمل رفع فاعل متصل مبني عىل الضم,
نافية ال عمل هلا : ال . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل الكرسالباء بال

 .حرف, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,اسم جمرور بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة كسل

 . )اجتهدت(بالفعل 
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 :ه ينصبا باملضاف فإنًو شبيها أًإن كان مضاف − ١
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  :مضاف −أ
 .)ٌ مهانٍ مؤمنَجارال (
 . وهو مضاف; فهو منصوب,اسم ال) ٍمنْ مؤَارَج( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,نافية للجنس تعمل عمل إن ال
 .و مضافاسم ال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وه جار
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة مؤمن
 .خرب ال مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مهان
 : شبيه باملضاف−ب  
 . )ٌ مذمومهَا ضيفًمكرمال ( 
الصفات العاملة عمل أفعاهلا كاسم  أي من ;وهو شبيه باملضاف ,اسم ال )اًمكرم( 
 ;مها متالزمان كاملضاف واملضاف إليهو ,سم الفاعل مفعول به ال)ضيفه(و ,...الفاعل

 .فهو منصوب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نافية للجنس تعمل عمل إن ال

 .اسم ال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًمكرم
وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة, وهـو  ل مكرم منصوب,مفعول به السم الفاع ضيفه

 .جر مضاف إليه مضاف, واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل
 .خرب ال مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مذموم
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 :ى عىل ما ينصب بهَنْبُا فإنه يً إن كان مفرد− ٢
 . )ٌ خائنَمؤمنال (

 :اإلعراب
 ــــــــــــــاإعراهبــــــــــــ الكلمة

 ال حمـل لـه مـن , حـرف مبنـي عـىل الـسكون,ّ تعمـل عمـل إن,نافية للجـنس ال
 .اإلعراب

 .نصب اسم ال, مبني عىل الفتح, يف حمل مؤمن
 .خرب ال مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره خائن

 :العطف عىل اسم ال
 .إذا وقع نكرة وقبله ال مكررة معطوفة عىل اسم ال

 . ) إال باهللاُقوة/ ًقوة/ َوال قوة ,ُحول/ َحولال (  :لمث
 .فإنه جيوز يف هذا االسم مخسة أوجه يف حالتني

 : ثالثة أوجه)قوة( فيكون يف )َال حول(  البناء:األوىل
 . الثانية)ال(أو بإعامل   البناء عىل الفتح بالعطف عىل حول−١
 . )َ و ال قوةَال حول ( 
 .نصب يف حمل ,عىل الفتح, مبني ول اسم معطوف عىل ح:قوة −أ

 .نصب يف حمل ,عىل الفتح, مبني  اسم ال الثانية:قوة −ب
 : العطف عىل حمل االسم وال الثانية زائدة– ٢
 .نصبه الفتحة الظاهرةوعالمة  , منصوب)َحول( اسم معطوف عىل حمل :)َقوة(
 : وهو االبتداء)َال حول (  العطف عىل حمل– ٣
 . مرفوع, يف االبتداء)ال حول(  حملاسم معطوف عىل :ٌقوة

 .أو تكون ال الثانية تعمل عمل ليس
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 .رفعه الضمة الظاهرةوعالمة  , مرفوع,اسم ال العاملة عمل ليس :قوة
  :)ُال حول (  بالرفع يف كلمة حول:الثانية

 : وجهان)قوة ( ويكون يف
 . البناء عىل الفتح بإعامل ال الثانية− ١
  .نصب يف حمل ,عىل الفتحمبني , اسم ال الثانية :قوة
 . الرفع بالعطف عىل حول−٢
 .رفعه الضمة الظاهرةوعالمة  ,مثله, مرفوع اسم معطوف عىل حول :قوة

אW 
 : جاز فيه ثالثة أوجه)ال(إذا نعت اسم 

 ). ال رجل ظريف(  مراعاة للفظ اسم ال : الفتح−أ
 .نعت لـ رجل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب: ظريف

 . )ال رجل ظريف( حل اسم المل مراعاة : النصب−ب
 .نصبه الفتحة الظاهرةوعالمة  ,نعت لـ رجل منصوب :ظريف

 . )ال رجل ظريف(  واسمها)ال( مراعاة ملحل : الرفع−جـ 
 .رفعه الضمة الظاهرةوعالمة  , مرفوع,)ال رجل( نعت ملحل :ظريف
bàî@üZ@ @

 .ها يف حكم اشرتكا فيه تركيب يفيد تفضيل ما بعدها عىل ما قبل
 . )ِالشعر/ ُ الشعرال سيام وَ األدبُّأحب ( 

 : كاآليت) ما−  يس−ال  ( وهي مركبه من
 .نافية للجنس تعمل عمل إن :ال
 وتعرب حسب االسـم الـذي يـأيت :ما ,ًواخلرب حمذوف دائام اسم ال منصوب :يس
 .بعدها

 .واالسم الذي بعد ال سيام له حالتان
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 : معرفة جاز فيه وجهانإذا كان :األوىل
 . رفعه عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف−١
 .)ُ النافعُلعمل وال سيام اَأحب العمل( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, أحب

 .تقديره أنا ا,ًوجوب
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, العمل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 ال حمـل لـه مـن , حـرف مبنـي عـىل الـسكون,نافية للجـنس تعمـل عمـل إن ال

 .اإلعراب
 . وهو مضاف,اسم ال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ّيس
 .يهاسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إل ما

 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هو عمل(خرب ملبتدأ حمذوف, تقديره  العمل
 ., مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)عمل(نعت لـ  النافع

  :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):أحب( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل بمجلـة اسـمية معطوفـة عـىل مجلـة أحـ ):عملالال سيام ( مجلة
 .اإلعراب
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية صلة املوصول ):هو عمل( مجلة
 :) مضافّيس(  جره عىل أنه مضاف إليه−٢
 . )ِ العملوال سيام( 

 : اإلعراب



  

  )٢٦٩(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . من اإلعراب ال حمل له, حرف مبني عىل السكون,نافية للجنس تعمل عمل إن ال
 . وهو مضاف,اسم ال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ّيس
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,زائدة ال عمل هلا ما

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة العمل
وجـاز فيـه ,  إذا كان نكرة جاز فيه الوجهان السابقان املذكوران مع املعرفـة:الثانية

 :النصب عىل التمييز
 . )ًعمالال سيام (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نافية للجنس تعمل عمل إن ال
 .نصب يف حمل اسم ال, مبني عىل الفتح, ّيس
 ال حمـل لـه مـن , الـسكون حـرف مبنـي عـىل, عن اإلضافة)يس(زائدة كافة لـ  ما

 .اإلعراب
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)يس(متييز لـ  ًعمال

 .كائن أو موجود :تقديره ,خرب ال يف مجيع احلاالت املذكورة حمذوف :تنويه



  

  )٢٧٠(

bèmaìcë@åÃ@ @

 :هي أنواعو ,وهي األفعال التي تنصب مفعولني
 منح − أعطى :مثل ,ملبتدأ واخلربأفعال تنصب مفعولني ليس أصلهام ا: النوع األول

 :إلخ.. . كسا−
 . )اً ثوبَ الفقريُكسوت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري , التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة;فعل ماض, مبني عىل السكون كسوت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .ب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به أول منصو الفقري
 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًثوب

 وهـي أفعـال القلـوب :أفعال تنصب مفعولني أصلهام املبتـدأ واخلـرب: النوع الثاين
  :وهي قسامن ,)ظن وأخواهتا(

 :)ْمّ تعل− در − وجد − رأ −علم ( :مثل , قسم يدل عىل اليقني−أ
 . )اً نورَالعلم ُوجدت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة وجدت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لأومفعول به  العلم
 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًنور

 :إلخ.. . جعل−زعم  − حسب − ظن :مثل , قسم يدل عىل الرجحان−ب



  

  )٢٧١(

 . )ً سهالَ العلمُ الطالبَّظن( 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .هرفعل ماض ينصب مفعولني أصلهام املبتدأ واخلرب, مبني عىل الفتح الظا ظن

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .مفعول به أول منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العلم
 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًسهال

 − تـرك − اختـذ − جعـل −صـري ( :مثـل , أفعال التصيري والتحويل:النوع الثالث
 :)...رد

َ واختذ اهللاَُّ{ َ َّ ً إبراهيم خليالَ ِ َِ َ َ ْ  . ]١٢٥: النساء[} ِ
 :اإلعراب 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض من أفعال التصيري, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره اختذ
 .لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اهللا

 .الفتحة الظاهرةمفعول به أول منصوب, وعالمة نصبه  إبراهيم
 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًخليال

bèmaìcë@åÃ@âbØycZ@ @
 : التعليق− اإللغاء − اإلعامل : وأخواهتا ثالثة أحكام)ظن(لـ 

אאWאW 
 .ا وحمالًوهو أن تنصب املفعولني بعدها لفظ



  

  )٢٧٢(

 .)١()ٍا ولست بشيخً شيخزعمتني( 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 , فعل ماض من أفعال القلوب يدل عىل رجحان, مبني عىل الفتح الظاهر:زعم زعمتني

 والنـون , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل السكون, للتأنيثوالتاء
 ضـمري متـصل, والياء ال حمل له من اإلعراب, ,للوقاية حرف مبني عىل الكرس

 . عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به أولمبني
 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًشيخ
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,حالية و

 والتـاء ,فعل ماض ناقص, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة لست
 . ليسضمري متصل مبني عىل الضم, يف حمل رفع اسم

خـرب : شـيخ . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس بشيخ
 .اًا منصوب تقديرًليس جمرور لفظ

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):زعمتني( مجلة
 .حالنصب  يف حمل ):ولست بشيخ( مجلة

אאWאW 
 :وله سببان ,حمالا وًوهو إبطال العمل لفظ

 : أن تتقدم املعموالت عىل ظن وأخواهتا−أ 
 . )ُّ أظنٌ ناجحُالطالب( 
 . عمل الفعل أظن لتقدم املعموالت عليهيِغْلُأ

                                                 
 .اًإنام الشيخ من يدب دبيب: للشاعر أيب أمية احلنفي, وتتمته) من اخلفيف(صدر بيت ) ١(



  

  )٢٧٣(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .الضمة الظاهرةخرب مرفوع, وعالمة رفعه  ناجح
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أظن

 .ا تقديره أناًوجوب
 ولكن اإللغاء أرجح لـضعف ,والتمجيوز إعامل الفعل إذا تقدمت عليه املع

 .العامل املتأخر
 :بني املفعولني −ظن أو إحد أخواهتا− أن يتوسط العامل −ب

 . )ِ اخلريُ طريق−ُعلمت − ُلصدقا(
 . لتوسطه بني املفعولني;ي عمل الفعلِغْلأ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الصدق
فعل ماض مـن أفعـال القلـوب, مبنـي عـىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل  علمت

 . الضم, يف حمل رفع فاعل والتاء ضمري متصل, مبني عىل,املتحركة
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة طريق
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اخلري
 .واإلعامل واإلمهال متساويان يف هذه احلالة , كذلك جيوز إعامل العامل املتوسط−

אאWאW 
 : وإبقاؤه حمال,ا فقطًهو إبطال العمل لفظ 



  

  )٢٧٤(

مـة برشط أن تكون هـذه الكل ,وسببه وجود كلمة تفصل بني الفعل وبني مفعوليه
 : منها, وهو أنواع,وهذا الفاصل يسمى املانع ,مما يستحق الصدارة يف اجلملة

 :)إن( أو بـ )ال( أو بـ )ما( النفي بـ −أ
َ لقد علمت ما هؤالء ينطقون{  ُُ َِ ِ ِْ َ َْ َ َْ َ َ  .]٦٥ :األنبياء[} َ

الفعـل مـن   منـعفقـد; )مـا النافيـة( ا لوجـود املـانعً لفظ)علم(علق عمل الفعل 
 . العمل حماليوقد بق ,الوصول إىل املعمول ونصبه

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 ال حمل , حرف مبني عىل الفتح,)رابطة جلواب قسم مقدر(الالم املوطئة للقسم  لقد
 .حرف حتقيق, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب: قد .عرابله من اإل

فعل ماض مـن أفعـال القلـوب, مبنـي عـىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل  علمت
 . ال حمل له من اإلعراب, والتاء ضمري متصل, مبني عىل الفتح,املتحركة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
اسـم : أوالء . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عـىل الفـتح,ء للتنبيهاهلا هؤالء

 .إشارة, مبني عىل الكرس, يف حمل رفع مبتدأ
 ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة ;فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبـوت النـون ينطقون

 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 :اجلمل
 .له من اإلعراب, ال حمل لة فعلية جواب قسم مقدرمج ):لقد علمت( مجلة
 .سدت مسد مفعويل علمتنصب,  يف حمل ,مجلة اسمية ):ما هؤالء ينطقون( مجلة

 . )ا فقطًألن الفعل علم معلق عن العمل لفظ(
 ). هؤالء( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):ينطقون( مجلة
 :وله ثالث صور , االستفهام−ب



  

  )٢٧٥(

 :أحد املفعولني اسم استفهام أن يكون −١
ً لنعلم أي احلزبني أحىص ملا لبثوا أمدا{  ْ ََ ْ ََ َ َُ ِ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َ ُّ  .]١٢ :الكهف[ } ِْ

 عـىل َعِفُ ور,ق الفعل نعلم عن العملَّلَعَ ف)أي( ول اسم استفهاماألجاء املفعول به 
 .أنه مبتدأ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : نعلم .لالم حرف جر وتعليل, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعرابا لنعلم

ا بعد الم التعليل, وعالمة نصبه الفتحة ً مضمرة جواز)أن(مضارع منصوب بـ 
 .ا, تقديره نحنًالظاهرة, والفاعل ضمري مسترت وجوب

 . وهو مضاف,اسم استفهام مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أي
 والنون عوض عن التنوين يف ,ألنه مثنى ;وعالمة جره الياء مضاف إليه جمرور, بنياحلز

 .االسم املفرد
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر أحىص

اسـم : مـا . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر وغاية, مبني عىل الكرس ملا
 .حرف اجلرموصول, مبني عىل السكون, يف حمل جر ب

 والواو ضمري متـصل مبنـي ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة لبثوا
 ال , واأللف للتفريق حرف مبني عىل السكون,رفع فاعل عىل السكون, يف حمل
 .حمل له من اإلعراب

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًأمد
جر  يف حمل ,من ما والفعلر املؤول  واملصد,حرف مصدري : يمكن أن نعرب ما−

 .بحرف اجلر
 :اجلمل

 .جر بالالم يف حمل ,)أن نعلم ( املصدر املؤول من
 . ال حمل له من اإلعراب,مجلة فعلية صلة املوصول ):نعلم( مجلة



  

  )٢٧٦(

 .نصب يف حمل ,سمية سدت مسد مفعويل نعلمامجلة  ):أي احلزبني أحىص( مجلة
 :سم استفهاما إىل اًاملفعولني مضاف أن يكون أحد − ٢
 . )ٌ مفيدْمِّ أهيُ كتابُوجدت( 

 .اً فعلق عمل الفعل وجد لفظ: أي; مضاف إىل اسم االستفهام)كتاب(املفعول به األول 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل مـاض مـن أفعـال القلـوب, مبنـي عـىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل  وجدت

 .رفع فاعل يف حمل التاء ضمري متصل, مبني عىل الضم,و .املتحركة
 .وهو مضاف ,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كتاب
 مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف, ,اسم استفهام أهيم

عالمـة  واملـيم , ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليـهواهلاء
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكونمجع الذكور

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مفيد
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):وجدت( مجلة
 .نصب يف حمل ,مجلة اسمية سدت مسد مفعويل وجد ):كتاب أهيم مفيد( مجلة
 :هاماالستف أداة  أن تدخل عىل املفعول به−٣
َ وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون{  ُْ ُ ٌَ َ ٌ ْ ََ ِْ َ َ َِ َ ِ  .]١٠٩ :األنبياء[} ِ

 .اًفعلق عمل أدري لفظ; )أقريب( االستفهام عىل املفعول به األولحرف  دخل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,نفي, مبني عىل السكونحرف  إن



  

  )٢٧٧(

والفاعـل  قـل,ِّفعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل اليـاء للث أدري
 . أنا:تقديره ا,ًضمري مسترت وجوب

خـرب : قريـب . حرف استفهام, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب:اهلمزة أقريب
 .ة الظاهرةمقدم مرفوع, وعالمة رفعه الضم

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أم
 .اسم معطوف عىل قريب, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة بعيد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري, مبني عىل السكون ما

 ألنـه مـن ;فعل مضارع, مبني للمجهول مرفوع, وعالمة رفعـه ثبـوت النـون توعدون
والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمـل رفـع نائـب  ,فعال اخلمسةاأل

 .رفع مبتدأ مؤخر , يف حمل)ما توعدون( واملصدر املؤول من ,فاعل
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية مستأنفة ):أدري( مجلة
 .نصب يف حمل ,مجلة اسمية سدت مسد مفعويل أدري ):أقريب ما توعدون( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):توعدون( مجلة

 :أثر التعليق
 ,فيجوز يف املعطوف الرفع عىل اللفظ ,يظهر أثر التعليق عند العطف عىل املعمولني

 .والنصب عىل املحل
 .املعطوف عىل املحل )ا علي والٌ قائمٌ ما زيدُظننت( 
 .املعطوف عىل اللفظع رف )ٌّ عيل والٌ قائمٌظننت ما زيد( 

 : بالنصب):اوال علي( إعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ال
 .لظاهرة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة ا)زيد قائم(اسم معطوف عىل حمل  اعلي



  

  )٢٧٨(

 :بالرفع
 .رفعه الضمة الظاهرةوعالمة   مرفوع,اسم معطوف عىل لفظ زيد :عيل



  

  )٢٧٩(

ÝÇbÐÛa@ @

 :وهو نوعان , وحكمه الرفع,للمعلوم مبني سند إليه فعلُهو ما أ :الفاعل
 .وهو الذي فعل الفعل وأحدثه : فاعل حقيقي−أ
  .)ً رسالةُالطالب َكتب(

 :اإلعراب
 ـــــــــــاإعراهبـــــــــــــــ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره كتب

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة رسالة
  .و لكن أحدثه غريه وأسند إليه ;وهو الذي مل يقم بالفعل :فاعل غري حقيقي −ب

 .)ُّ احلقَانترص(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره انترص
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلق

ÝÇbÐÛa@ÞbØ‘cZ@ @

 JאאW 
 .)ُاخلريف َجاء( 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . الفتح الظاهر عىل آخرهفعل ماض, مبني عىل جاء



  

  )٢٨٠(

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اخلريف
 JאאW 

 . أكثرًوجميئه متصال ,ً أو منفصالً متصالاًويكون الفاعل ضمري
  .)َ الدرسناْقرأ(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري )نـا( و, الدالة عىل الفاعلني)نا(ه بـفعل ماض, مبني عىل السكون التصال قرأنا

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدرس

 : يف أسلوب احلرصًأما الضمري املنفصل فيقع فاعال
 . )َ هو إالْمل يفز(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,ف نفي وجزم, مبني عىل السكونحر مل
 ., وعالمة جزمه السكون الظاهر)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يفز
 عمله بالنفي والنقص يفيد القرص, مبني عىل الـسكون ال َضِقُحرف استثناء ن إال

 .حمل له من اإلعراب
 .رفع فاعل ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح يف حمل هو

 JאאאW 
َ أومل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب{ َ ََ َ َِ ِْ َ َْ ْ ْ َْ َّ َْ َ َِ ْ  .]٥١ :العنكبوت[ } َ

 .فاعل للفعل يكفيرفع  يف حمل :)أنا أنزلنا( املصدر املؤول من
 :اإلعراب



  

  )٢٨١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . اإلعراب ال حمل له من,حرف استفهام, مبني عىل الفتح أ
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي وجزم, مبني عىل السكون مل

 ألنه ;, وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يكفهم
 . ضمري متصل, مبني عىل الكرس يف حمل نصب مفعول بهواهلاءخر, معتل اآل

 . ال حمل له من اإلعراب, عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل السكونامليمو
ضمري : نا . حرف مصدري ونصب, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب:أن أنا

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل نصب, اسم أن
ضـمري  )نا( و, الدالة عىل الفاعلني)نا(فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بـ  أنزلنا

 .رفع فاعل متصل, مبني عىل السكون, يف حمل
 ضـمري والكـاف , ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:عىل عليك

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,يف حمل جـر بحـرف اجلـر متصل مبني عىل الفتح,
 .بالفعل أنزلنا

املـؤول مـن أن  واملـصدر .مفعول به منصوب, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة الكتاب
 .رفع فاعل للفعل يكف ومعموليها, يف حمل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة استئنافية ):أو مل يكفهم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):أنزلنا( مجلة
M@ÝÇbÐÛa@âbØycZ@ @

אWאFאEW 
ٍ ما جاءنا من بشري{  ِ َِ ْ ََ َ  .]١٩ :املائدة[ } َ

 .ا عىل أنه فاعلًتقدير, مرفوع اًاسم جمرور لفظ :بشري



  

  )٢٨٢(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
مبني عىل الـسكون,  ضمري متصل, :)نا( و,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاءنا

 .يف حمل نصب مفعول به
 .حرف جر زائد, مبني عىل السكون, ال حمل من اإلعراب من
  فاعـل مرفـوع حمـال: أو نقـول.ا عىل أنـه فاعـلًا, مرفوع تقديرًاسم جمرور لفظ بشري

  .ا بحرف اجلر الزائدًجمرور لفظ

אW; إعرابـه وال جيـوز  ,دأفإن تأخر عنه عامله يعرب مبتـ
 :ًفاعال

 . )َ نجحُلطالبا(
 .فأعرب مبتدأ ,ولكنه تقدم عىل معموله; ا هو الطالبمعنوي )نجح( فاعل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .ا, تقديره هوًمري مسترت جوازفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ض نجح

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الطالب نجح( مجلة
 .خرب للمبتدأ الطالبرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):نجح( مجلة

אWאאאאאW 
 . )ِالالعبان / َالالعبون َفاز( 

  أو املثنـى)الالعبـون( الفعل فاز جمرد من عالمة اجلمع والتثنية مع الفاعل اجلمـع
 . )الالعبان(



  

  )٢٨٣(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فاز
ن عـوض عـن  ألنه مجع مـذكر سـامل, والنـو;فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الواو الالعبون

 .التنوين يف االسم املفرد
فإننا عىل رأي أكثر النحـاة نعتـرب األلـف عالمـة تثنيـة  ) الالعبانافاز(  وإذا قلنا−

وجيـوز كـذلك . وهـذا عـىل لغـة بعـض العـرب الالعبان: هو والفاعل ,ًوليس فاعال
 . )أكلوين الرباغيث ( وتسمى هذه اللغة بلغة. ًوالالعبان بدال ًإعراب األلف فاعال

אאWאאW 
وهذه التـاء قـد تلحـق  ,عىل تأنيث الفاعل أو نائبه لتدلتتصل تاء التأنيث بالفعل 

 .اًا أو وجوبًالفعل جواز
WאאאW 
 :ا جمازي التأنيثً ظاهرًملؤنث اسام أن يكون ا−أ
ٌ قد جاءتكم موعظة{ – ١  ََ ِ ْ ََ ْ ُ ْ  .]٥٧ :يونس[} َْ

 .فجاز اتصال الفعل بالتاء; )موعظة( عل جمازي التأنيثالفا
ٌ فقد جاءكم بينة{ – ٢  ََ ِّْ َْ َُ َ  .]١٥٧ :األنعام[  } َ

 . جاز عدم اتصال الفعل بالتاء)بينة( الفاعل جمازي التأنيث
 :اإلعراب

)١( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .من اإلعراب ال حمل له ,حرف حتقيق, مبني عىل السكون قد
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاءتكم
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,للتأنيث والتاء



  

  )٢٨٤(

 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب مفعول به والكاف
 . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,عالمة مجع الذكور وامليم
 .مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفاعل  موعظة

)٢( 
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

حرف حتقيق, : قد . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح, تعليلية:الفاء فقد
 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

عىل الـسكون, يف ضمري متصل, مبني : كم .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاءكم
 .حمل نصب مفعول به

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة بينة

 :ث, وهو منفصل عن العامل بغري إالا حقيقي التأنيً ظاهرً أن يكون املؤنث اسام−ب
 . )ُ عائشةَ الكتابِقرأت (  أو)ُ عائشةَ الكتابقرأ(

جيـوز  ,مـل بغـري إال منفصل عـن العا)عائشة( الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث
 .اتصال الفعل بالتاء أو عدم اتصاله

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ال , والتاء للتأنيث حرف مبني عىل السكون,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر قرأت

 .حمل له من اإلعراب
 .مفعول به مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الكتاب
 .عل مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفا عائشة
 : أن يكون العامل نعم أو بئس−ـج
 .)ٌ هندُ املرأةِتَنعم( )ٌ هندُ املرأةَنعم(

 :اإلعراب



  

  )٢٨٥(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء للتأنيـث حـرف مبنـي عـىل ,فعل ماض جامد, مبني عىل الفتح الظـاهر نعمت

 .من اإلعراب ال حمل له ,السكون
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املرأة
نعـم ( ومجلـة , مبتدأ مرفوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة,خمصوص باملدح هند

 . يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأ هند)املرأة
  : إذا كان الفاعل مجع تكسري−د
 . ) نسوةْجاءت ( ) نسوةجاء(

 .ووجوهباوهو عىل خالف بني جواز التاء 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة نسوة

WאאW 
 :جيب اتصال التاء بالفعل يف حالتني

 :وبني الفعل بفاصلمل يفصل بينه و , التأنيثَّا حقيقيً إذا كان الفاعل مؤنث– ١ 
َ إذ قالت امرأة عمران{  َ ْ َ ِْ ُِ َ َ َ ْ  .]٣٥ :آل عمران[} ِ

فوجب اتـصال  ;فصل بينه وبني الفعلُومل ي ,مؤنث حقيقي التأنيث )امرأة( الفاعل
 .التاء بالفعل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 نصب متعلق بفعل مقـدر, ليف حم ظرف ملا مىض من الزمن, مبني عىل السكون, إذ
 .تقديره اذكر



  

  )٢٨٦(

 والتاء للتأنيث حرف مبني عـىل الـسكون ال ,فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر قالت
 .حمل له من اإلعراب

 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة امرأة
مـن  ألنـه ممنـوع ; عـن الكـرسةاًوعالمة جره الفتحة عوضـ مضاف إليه جمرور, عمران

 . وزيادة األلف والنون, للعلمية;الرصف
 .)بعد الظرف( جر مضاف إليه يف حمل ,مجلة فعلية ):قالت امرأة( مجلة
 :ا عىل مؤنث حقيقي التأنيثًا عائدً مسترتاً أن يكون الفاعل ضمري−٢
 .)ْ قامتٌهند(

 .فوجب اتصال الفعل بالتاء ;الفاعل ضمري مسترت عائد عىل مؤنث حقيقي التأنيث
 :إلعرابا

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة هند

 والتاء للتأنيث حرف مبني عـىل ,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره  قامت
رفع, خـرب  يف حمل  مجلة فعلية,):قامت( مجلة . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 . )هند(للمبتدأ 

 : جمازي التأنيثاً أو مؤنث−
 . )ْ طلعتُالشمس(

فوجـب اتـصال الفعـل ; الفاعل ضمري مسترت عائد عىل مؤنـث جمـازي الــتأنيث
 .بالتاء

 .نفس إعراب املثال السابق :إعراب اجلملة
אWאאW 

ا احلكـم مـواطن ى مـن هـذنَْثَتْسُويـ ,وال بد من وجوده يف اجلملـة ,الفاعل عمدة
ْحي   : وهي,ف الفاعل فيها لداع مهمَذُ



  

  )٢٨٧(

 :ًاحلرص هنا بدال حرف عىل لغة من جيعل ما بعد ,يف باب االستثناء املفرغ: األول
 . )ٌإال حممد ْمل ينجح ( 

وحممد  ,)مل ينجح أحد إال حممد( أحدتقديره  ,فاعل ينجح عىل هذا الرأي حمذوف
 .ًيكون بذلك بدال

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي وجزم, مبني عىل السكون مل
, وعالمة جزمه السكون الظاهر, والفاعل حمـذوف, )مل(فعل مضارع جمزوم بـ  ينجح

 .تقديره أحد
حـرف مبنـي عـىل  حرف استثناء نقض عملـه بـالنفي والـنقص يفيـد احلـرص إال

 .ه من اإلعراب ال حمل ل,السكون
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)بدل جزء من كل(بدل من الفاعل  حممد

 : فاعل املصدر:الثاين
ً أو إطعام يف يوم ذي مسغبة يتيام{  ِ ٍ َِ ْ َ َ ٌَ ْ َ َْ ٍ ِ ْ ِ  .]١٥−١٤ :البلد[ } َ

 )مـن إضـافة املـصدر إىل عاملـه( إطعامـه :تقديره ,املصدر إطعام وفاعله حمذوف
 . ألن املصدر ال حيتمل الضمري;علفحذف الفا

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة , مرفوع مثله,)فك(اسم معطوف عىل  إطعام

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظـاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  يوم

 .باملصدر إطعام



  

  )٢٨٨(

 . وهو مضاف,الستة ألنه من األسامء ; جمرور, وعالمة جره الياء)يوم(نعت لـ  ذي
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة مسغبة
 .اهرةمفعول به إلطعام منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظ ًيتيام

  :عند بناء الفعل للمجهول: الثالث
َيضُق(  . )ُاألمر ِ

 .وناب عنه املفعول به ,فحذف الفاعل; بني الفعل للمجهول
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر قيض
 .لظاهرةنائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة ا األمر

 :يف التعجب إذا تقدم ما يدل عليه )أفعل به(  فاعل:الرابع
 . )ْمِ و أنعِبه   ْمِأكر ( 

 .وقد دل عليه كالم سابق ,)أنعم به( : والتقدير,ففاعل أنعم حمذوف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ني عىل السكون العارض  جاء عىل صيغة األمر, مب)إلنشاء التعجب(فعل ماض  أكرم

 .لصيغة األمر
 فاعـل :واهلـاء ال حمل له مـن اإلعـراب, ,الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس به

يف   ضمري متصل, مبني عىل الكرس,,اًا مرفوع تقديرًأكرم جمرور بالباء الزائدة لفظ
 .حمل جر بالباء

 .حرف عطف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب و
فعل ماض إلنشاء التعجب جاء عىل صيغة األمر, مبني عىل الـسكون العـارض  أنعم

 .أنعم به:  والتقدير,وفاعله حمذوف لداللة األول عليه .لصيغة األمر



  

  )٢٨٩(

 و تبعـه ,الـرشطمثـل أدوات  ,خاصـة باألفعـال أداة  إذا وقع الفاعل بعد:اخلامس
 :مفرس للفعل السابق

ْ إذا السامء انشقت{  َّ َ ْ ُ َ َّ َ  .]١ :نشقاقاال[} ِ
 لفعـل حمـذوف يفـرسه ًب فـاعالَرْعـُ فالسامء ت; خمتصة بالدخول عىل األفعال)إذا(
 .وانشقت فاعله حمذوف لداللة املفرس عليه ,املذكور

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

يتـضمن ( ظرف ملا يستقبل مـن الـزمن متعلـق بجوابـه , غري جازمة,ظرفية رشطية إذا
 .نصب , مبني عىل السكون, يف حمل)عنى الرشط خافض لرشطه منصوب بجوابهم

 .فاعل لفعل حمذوف يفرسه املذكور مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة السامء
 ال , والتاء للتأنيث حرف مبني عىل الـسكون,فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر انشقت

 . )انشقت السامء( والتقدير ,كور وفاعله حمذوف يفرسه املذ,حمل له من اإلعراب
אWאW 

 : جيب تقديم الفاعل وتأخري املفعول يف حاالت منها:ًأوال
 :ًا متصالً إذا كان الفاعل ضمري−١
 . )َ الكتابُقرأت (

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,تـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله ب قرأت

 .فاعل يف حمل رفع متصل, مبني عىل الضم,
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكتاب
 : متصلنيِنْيَ الفاعل واملفعول ضمري إذا كان− ٢
 . )ُهُقرأت ُالكتاب ( 



  

  )٢٩٠(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ  الكتاب
 ضمري :والتاء , فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة:قرأ قرأته

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل :واهلاء رفع فاعل, يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 :ا يعود عىل متقدمً ضمريُالفعل َعَ رف إذا−٣
  .)َاجلهاد َكرمما أ(

 . يعود عىل ما ,اًفاعله حمذوف وجوب )أكرم( الفعل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .نكرة تامة بمعنى يشء, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ ما

 وفاعلـه ضـمري مـسترت ,فعل ماض جامد إلنشاء التعجـب, مبنـي عـىل الفـتح أكرم
 .ا لألصل وعائد عىل ماًهو خالفا, تقديره ًوجوب

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اجلهاد
 :مل توجد قرينة; فهنا جيب التأخريو , إذا خفي اإلعراب عن الفاعل واملفعول−٤
 .)عيسى موسى َزار(

 . ألننا ال نستطيع حتديد الفاعل واملفعول بقرينة;وجب تقديم الفاعل موسى
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا مةالكل
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر زار

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر موسى
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلف للتعذر عيسى



  

  )٢٩١(

 : تقديم املفعول عىل الفاعل:اًثاني
 :اًا وجوازًالفاعل وجوبملفعول عىل يتقدم ا

  :اً وجوب−أ 
 : أن يتصل بالفاعل ضمري يعود عىل املفعول− ١
 .)هُ صاحبَالكتابقرأ  ( 

 .الضمري املتصل بالفاعل يعود عىل املفعول به
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر قرأ

 .نصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به مقدم م الكتاب
 ضـمري واهلـاءوعالمة رفعه الضمة الظاهرة, وهو مضاف,  فاعل مؤخر مرفوع, صاحبه

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
 :اً ظاهرً والفاعل اسام, بالفعلًصالا متً إذا كان املفعول به ضمري– ٢
ً يوم يبعثهم اهللاَُّ مجيعا{ َ ْ ِْ َ ُ َ َ َُ  .]٦ :املجادلة[} ُ

اسـم  ,لفـظ اجلاللـة والفاعـل ,اهلـاء اتصل بالفعل ًا متصالًاملفعول به ضمريجاء 
 .وجب تقديم املفعول عىل الفاعل; لذلك ظاهر

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 )مهني(مفعول فيه ظرف زمان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بـ  يوم
 . اآلية السابقة لهيف

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, واهلاء ضـمري متـصل, مبنـي  يبعثهم
 عالمة مجع الذكور حـرف مبنـي عـىل وامليم ,نصب مفعول به عىل الضم, يف حمل

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون



  

  )٢٩٢(

 .لفظ اجلاللة فاعل مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اهللا
 .حال من الضمري يف يبعثهم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًمجيع
 :)إنام( أو بـ )إال(ا بـ ًلفاعل حمصور إذا كان ا− ٣
 . )ٌ إال حممدَ الدرسِمل يرشح(

 .وتقديم املفعول به عليه ,فوجب تأخريه )إال(الفاعل حممد حمصور بـ 
 :اإلعراب

 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي وجزم, مبني عىل السكون مل

 ., وعالمة جزمه السكون الظاهرة)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يرشح
 .مفعول به مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدرس

 حـرف مبنـي عـىل ,حرف استثناء نقض عملـه بـالنفي والـنقص يفيـد احلـرص إال
 . له من اإلعراب ال حمل,السكون

 .فاعل مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره حممد
 :الفاعلوتأخري  جواز تقديم املفعول :اًثالث

 :بق ذكرهاوذلك يف غري مواضع وجوب التقديم التي س
ُ ولقد جاء آل فرعون النذر{ ُْ ُّ َْ ْ َ َ َِ َ َ َ  .]٤١ :القمر[ } َ

 . )النذر ( فاعل عىل ال)آل فرعون ( تقدم املفعول به
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ال حمـل لـه مـن , رابطة جلواب قـسم حمـذوف حـرف مبنـي عـىل الفـتح:الالم لقدو

 .حرف حتقيق, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب: قد .اإلعراب
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء



  

  )٢٩٣(

 . وهو مضاف,مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به  آل
 ألنـه ممنـوع مـن ;مضاف إليه جمرور, وعالمة جـره الفتحـة نيابـة عـن الكـرسة فرعون

 . للعلمية واألعجمية;الرصف
 .فاعل مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة النذر

 .ا من اإلعرابهل, ال حمل مجلة فعلية جواب قسم مقدر ): النذر...جاء( مجلة
  : والفاعل  تقديم املفعول عىل الفعل:اًرابع

 :إذا كان املفعول به له الصدارة بأن يكون :اً وجوب−أ 
  : اسم رشط

 . )ْ تستفدْتقرأما (
 ,فوجب تقديمه عىل الفعل وهو من ألفاظ الصدارة ,املفعول به هو اسم الرشط ما

 .والفاعل
 : اإلعراب

 ـــــــــــــــاإعراهبـــــــــــ الكلمة
 .اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, يف حمل نصب, مفعول به مقدم ما

 ألنه فعل الرشط, وعالمة جزمه السكون الظاهر, والفاعل ;فعل مضارع جمزوم تقرأ
 .ا, تقديره أنتًضمري مسترت وجوب

  ألنه جـواب الـرشط, وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر,;فعل مضارع جمزوم تستفد
 .ا, تقديره أنتًاعل ضمري مسترت وجوبوالف

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):تقرأ( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل لة فعلية جواب الرشط جازم غري مقرتن بالفاءمج ):تستفد( مجلة
 .اإلعراب
 : اسم استفهام:أو



  

  )٢٩٤(

  ?َ قرأتٍ كتابَّ أي
 .فوجب تقديمه  من ألفاظ الصدارةوهو ,)أي(املفعول به هو اسم االستفهام 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . وهو مضاف,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اسم استفهام مفعول به منصوب, أي
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة كتاب
 ضـمري والتـاء ,حركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املت قرأت

 .متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع فاعل
 :ًا منفصالً ضمري:أو
ُ إياك نعبد{ ُ ْ َ َ َّ  .]٥ :الفاحتة[} ِ

 .فوجب تقديمه;  بهًإياك ضمري منفصل وقع مفعوال
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ب, مفعول به مقدمضمري نصب, منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نص إياك
فعل مضارع مرفوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  نعبد

 .وجوبا, تقديره نحن
 :اً جواز−ب 
}فريقا هد َ َ ً ِ  .]٣٠ :األعراف[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رةوعالمة نصبه الفتحة الظاه مفعول به مقدم منصوب, اًفريق
ضمري مـسترت  والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر, هد

 .تقديره هو ا,ًجواز



  

  )٢٩٥(

Ï÷ië@áÈã@ÝÇbZ@ @
 . واملخصوص باملدح أو الذم, الفاعل:يأيت بعد نعم وبئس اسامن مرفوعان مها

 :ولفاعل نعم وبئس أحوال
 : اجلنسية)أل(ا بـ ً أن يكون معرف−١
 . )ُمر عُالصديق َنعم( 

 .وقد جاء حمىل بأل اجلنسية ,فاعل نعم :الصديق
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض جامد إلنشاء املدح, مبني عىل الفتح الظاهر نعم

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الصديق
 مجلـة )نعم الـصديق(لة  ومج.مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عمر

 .فعلية, يف حمل رفع خرب مقدم
 :)أل(ا ملا فيه ًأن يكون مضاف −٢
َ ولنعم دار املتقني{ ِ َِّ ُْ ُ ََ ْ  .]٣٠ :النحل[} ََ

 . )املتقني(  اجلنسية)أل(إىل حمىل بـ  وهو مضاف ,دار فاعل نعم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,عىل الفتححرف عطف, مبني  و

: نعـم . ال حمل له من اإلعـراب,الالم حرف ابتداء يفيد التوكيد, مبني عىل الفتح لنعم
 ., مبني عىل الفتح الظاهرحفعل ماض جامد إلنشاء املد

 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة دار
 والنون عـوض عـن , ألنه مجع مذكر سامل;ياءمضاف إليه جمرور, وعالمة جره ال املتقني

 . )اجلنة( واملخصوص باملدح حمذوف أي ,التنوين يف االسم املفرد



  

  )٢٩٦(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة استئنافية ):نعم دار املتقني ( مجلة
 :ا بتمييز مطابق للمخصوصًا مفرسًا مسترتً أن يكون الفاعل ضمري− ٣
َ بئس{ ْ ً للظاملني بدالِ َ َ َ ِِ  .]٥٠ :الكهف[ } َِّ

 . مطابق للمخصوص)ًبدال( يزيفاعل بئس ضمري مسترت مفرس بتم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض جامد إلنشاء الذم, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضـمري مـسترت  بئس

 . )ا لألصلًخالف(ا, تقديره هو ًوجوب
اسـم : الظـاملني . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس ظاملنيلل

 ألنـه مجـع مـذكر سـامل, واجلـار واملجـرور ;جمرور بالالم, وعالمة جـره اليـاء
 ).ًبدال(متعلقان بمحذوف حال من 

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًبدال
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ية استئنافيةمجلة فعل ):ًبئس للظاملني بدال( مجلة

 :والفاعل جيوز باإلمجاع أن يتقدم املخصوص باملدح أو الذم عىل الفعل -
 . )ُ الرجلَ نعمٌزيد (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 .عىل الفتح الظاهر, مبني حفعل ماض جامد إلنشاء املد نعم

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الرجل
 .خربرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):نعم الرجل( مجلة



  

  )٢٩٧(
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 , والظرف, واملصدر, املفعول به:الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة هيعن ينوب 
 .واجلار واملجرور

 : املفعول به:ًأوال
َيضُق(  .)ُاألمر ِ

 .وعند حذف الفاعل ناب عنه ,و املفعول به يف األصله :األمر
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر قيض
 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة األمر

 :املصدر :اًثاني
 .)ِ األبطالُهجوم َمِجُه(

 .ر الذي ناب عن الفاعل بعد حذفههو املصد :هجوم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر هجم
 .وهو مضاف ,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة نائب فاعل مرفوع, هجوم
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األبطال
  :ظرف ال:اًثالث

 .)ٌفرسخ َسري(
 .ظرف مكان ناب عن الفاعل عند حذفه :فرسخ

 :اإلعراب



  

  )٢٩٨(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر سري

 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فرسخ
 : اجلار واملجرور:اًرابع

  .)ٍقطر ِباستقالل َحِرُف (  
 .جار وجمرور ناب عن الفاعل عند حذفه :باستقالل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر فرح

اسـم : اسـتقالل . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس باستقالل
اجلـار (شبه اجلملة و ,لكرسة الظاهرة, وهو مضافجمرور بالباء, وعالمة جره ا

 ., يف حمل رفع, نائب فاعل)واملجرور
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره قطر
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 .اخمتصأن يكون كل منهام : األول
 .اًمترصفأن يكون كل منهام : الثاين
 .فإن ذكر فال ينوب عن الفاعل غريه ,املفعول به غري مذكورأن يكون : الثالث

 . )ٌ متصلةٌقراءة َئِرُق (
;  بدون الوصـف) قراءةئقر( وال يصح أن نقول ,فاملصدر قراءة خمتص بالوصف

 .اًوقراءة مترصف ليس جامد ,غري مفيد ألنه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .بني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهرفعل ماض, م َئِرُق



  

  )٢٩٩(

 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره قراءة
 ., مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)قراءة(نعت لـ  متصلة

 .)ِ اجلمعةُ يومصيم(
 ألن هـذا غـري ;)ٌصـيم يـوم( وال يصح أن نقـول , خمتص باإلضافة)يوم(الظرف 

 .مفيد
 :راباإلع
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر صيم
 . وهو مضاف,نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يوم

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اجلمعة
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 :أيتيبنى الفعل للمجهول كام ي
  :ه ما قبل آخرَرسْكُي أوله وّمَضُي : املايض:ًأوال

  .)ُ الدرسَمِهُف(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
وكرس ما قبل اآلخر, مبني عـىل الفـتح  ,فعل ماض, مبني للمجهول بضم أوله فهم

 .الظاهر
 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الدرس
  :هفتح ما قبل آخرُي أوله وّمَضُي : املضارع:ًنياثا
ُكرشُي (  .)ُمِ املنعَ

 :اإلعراب



  

  )٣٠٠(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 وفتح ما قبل اآلخـر مرفـوع, وعالمـة ,فعل مضارع, مبني للمجهول بضم أوله يشكر

 .رفعه الضمة الظاهرة
 .ظاهرةنائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة ال املنعم

ى للمجهول بضم َنْبُي , بتاء زائدةاًأي مبدوء; )لَّعَفَت( إذا كان الفعل عىل وزن :ًثالثا
 :روكرس ما قبل اآلخ ,أوله وثانيه

 .)ُ االمتحانَعّقُوُت (
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .هفعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخر توقع

 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة االمتحان
 : فإنه يضم مع مهزة الوصل احلرف الثالث, هبمزة وصلاً إذا كان الفعل مبدوء:ًرابعا

 .)ُ الضيفَلِبْقُتْاس(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ح الظاهر عىل آخرهفعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفت َلِبْقُاست
 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ُفْيَّالض

 



  

  )٣٠١(
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هـذا االسـم  نـصب  ويتأخر عنه فعـل يـشتغل عـن,هو أن يتقدم اسم :االشتغال
 .أو ينصب اسم متصل هبذا الضمري ,بضمري يعود عليه

 .)هِقرأ صفحات اَالكتاب(
س ِبـَالُملناصـب  )قـرأا(وهـو  خر عنـه فعـلوتـأ ,)الكتـاب(فقد تقدم اسم وهو 

 .وهو صفحاته ,ضمريه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مفعول به لفعل حمذوف يفرسه املذكور منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكتاب

 .نتا, تقديره أًفعل أمر مبني عىل السكون الظاهر, والفاعل ضمري مسترت وجوب اقرأ
 , ألنه مجع مؤنث سامل;مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الكرسة نيابة عن الفتحة صفحاته

 .واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه .وهو مضاف
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 :لالشتغال ثالثة أركان
 . )الكتاب( )االسم املتقدم( :مشغول عنه −أ

 . )أقرأ(  وهو العامل:مشغول −ب
 .)صفحاته(  وهو الضمري أو مالبسه:شاغل −جـ
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 : النصب أو الرفع يف مخسة أحكام)االسم املتقدم( جيوز يف املشغول عنه
 أو ,اً أو هنيـ,اًأمر ; عىل الطلبّعل يف االشتغال داالإذا كان الف :ترجيح النصب −١
 :ًدعاء



  

  )٣٠٢(

 . )ُهْنُ صَكَلسان(
 .االسم املشغول عنه نصب يرجحلذلك  ; عىل الطلبّفعل أمر دال )صن( الفعل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ,مفعول به منصوب لفعل حمذوف يفرسه املذكور, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لسانك

 .والكاف ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه ,وهو مضاف
 ا,ًضـمري مـسترت وجوبـ والفاعل عىل السكون الظاهر عىل آخره,فعل أمر, مبني  صنه

 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب مفعول به: واهلاء .تقديره أنت
ا ً مقرتن)املشغول عنه(  ما إذا كان االسم السابق:اًومن مواطن ترجيح النصب أيض

ا أو ًهـا الزمـسواء كـان فعل ;ا بجملة فعليةًوكان حرف العطف مسبوق ,بحرف عطف
 .اًمتعدي
 .)ُهُ كتبتَوالواجب َ الدرسُفهمت ( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة فهمت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .تحة الظاهرةمفعول به منصوب, وعالمة نصبه الف الدرس

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
وعالمـة نـصبه الفتحـة  مفعول به منـصوب لفعـل حمـذوف يفـرسه املـذكور, الواجب

 .الظاهرة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة كتبته

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل اءواهلرفع فاعل,  يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 :اجلمل



  

  )٣٠٣(

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):فهمت الدرس( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعليـة معطوفـة عـىل مجلـة ابتدائيـة ):كتبت الواجب( مجلة
 .اإلعراب

بـأداة يغلـب دخوهلـا ا ًمقرونـالسابق ما إذا كان االسم  ,اًومن مواطن النصب أيض
 .)النفي أداة −االستفهام  أداة(: مثل ,عىل األفعال

ُ أبرشا منا واحدا نتبعه{ ُ َ َِ َّ ً ََّ ِ ِ ً َ  .]٢٤:القمر[ } َ
 . بأداة استفهامَقِبُس ألنه; )اًبرش( نصب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .اإلعراب ال حمل له من ,حرف استفهام, مبني عىل الفتح أ
حمذوف يفرسه املذكور منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عـىل فعل مفعول به ل اًبرش

 .آخره
ضـمري متـصل, : نا . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منا

مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بمحذوف 
 ).ا مناًائنا كًبرش( ا ًنعت لـ برش

 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)اًبرش(نعت لـ  اًواحد
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  نتبعه

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل الـضم, يف حمـل نـصب واهلاء ا, تقديره نحن,ًوجوب
 .مفعول به

 :اجلمل
 .مقول القولنصب,   حمليف ,مجلة فعلية ):اًأنتبع برش( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية تفسرييه ):نتبعه( مجلة



  

  )٣٠٤(

ختـتص بفعـل  أداة إذا جـاء بعـد ,املـشغول عنـه نصب جيب : وجوب النصب−٢
 :وهي أربعة ,وحدها
 : أدوات الرشط−أ
 .)ُهَ حتيتْ فأحسنُهَيتِ لقَكَحيثام صديق ( 

 بالـدخول عـىل  خمـتص)حيـثام(ط الـرش حـرف ألن; )صـديقك( نـصب وجب
 .األفعال

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .اسم رشط جازم, مبني عىل السكون, يف حمل نصب, عىل الظرفية املكانية حيثام

مفعول به لفعـل حمـذوف يفـرسه املـذكور منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة  صديقك
ني عـىل الفـتح, يف حمـل جـر  والكاف ضمري متصل, مب, وهو مضاف,الظاهرة

 .مضاف إليه
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عـىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة لقيته

,  ضمري متصل, مبني عىل الـضمواهلاءمتصل, مبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل, 
 .يف حمل نصب مفعول به

 .حمـل لـه مـن اإلعـراب ال ,الفاء رابطة جلواب الرشط حرف, مبني عىل الفتح فأحسن
ا, ًفعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر, والفاعل ضـمري مـسترت وجوبـ: أحسن

 .تقديره أنت
 ضمري واهلاءمفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, وهو مضاف,  حتيته

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل  ابتدائيةمجلة فعلية ):حيثام صديقك لقيته( مجلة
 .جزم جواب الرشط يف حمل ,مجلة فعلية مقرتنة بالفاء ):فأحسن حتيته( مجلة
 : أدوات التحضيض−ب 



  

  )٣٠٥(

 . )ُهَتْ استرشَهال أباك ( 
 . بالدخول عىل األفعالالتحضيض هال خمتص حرف ألن )أباك(  نصبوجب

 : اإلعراب
 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة

 . مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,حرف حتضيض هال
 ألنـه ;مفعول به لفعل حمذوف يفرسه املذكور منصوب, وعالمة نـصبه األلـف أباك

 والكاف ضمري متصل, مبنـي عـىل الفـتح, يف , وهو مضاف,الستةمن األسامء 
 .حمل جر مضاف إليه

 استرشته
 

 والتـاء ضـمري , بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله
واهلـاء ضـمري متـصل, مبنـي عـىل  يف حمل رفع فاعل, متصل, مبني عىل الفتح,

 .يف حمل نصب مفعول به الضم,
 : أدوات العرض−جـ 

 . )ُهَ قرأتَكَأال درس(
 . بالدخول عىل األفعال خمتص)أال(العرض  حرف ألن )درسك(  نصبوجب

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــــــاإعراهبـــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عرض, مبني عىل السكون أال
مفعول بـه لفعـل حمـذوف يفـرسه املـذكور منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة  درسك

 . ضمري مبني عىل الفتح يف حمل جر مضاف إليهوالكاف . وهو مضاف,الظاهرة
 والتـاء ضـمري ,لفاعـل املتحركـةفعل ماض مبني عىل السكون التـصاله بتـاء ا قرأته

 ضمري متصل, مبني عىل الضم واهلاء ,يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الفتح
 .يف حمل نصب, مفعول به

 : أدوات االستفهام غري اهلمزة−د 



  

  )٣٠٦(

 . ) لقيته?اًمتى عمر( 
 .ألن اسم االستفهام متى خمتص بالدخول عىل األفعال ;)اًرْمَع (  نصبوجب

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لمةالك
اسم استفهام, مبني عىل السكون, يف حمل نـصب, ظـرف زمـان متعلـق بالفعـل  متى

 .لقيت
مفعول به منصوب لفعل حمذوف يفرسه املذكور, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة  اًعمر

 .عىل آخره
 ضـمري :والتـاء ,كـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحر لقيته

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل :واهلـاءمتصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع فاعل, 
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 :وإعرابه مبتدأ يف ثالثة أحوال ,املشغول عنه  رفعجيب : وجوب الرفع:ًثالثا
يت بعدها مثل إذا الفجائية التي ال يأ ,ختتص باالبتداء أداة  إذا وقع االسم بعد:األول
 :نحو ,إال املبتدأ

 . )ٌ يدعوه حممدٌفإذا زيد ُتْخرج(
 . الفجائية ال يأيت بعدها إال املبتدأ)إذا(ألن  ;زيد رفع وجب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة خرجت

 .يف حمل رفع فاعل الضم,متصل مبني عىل 
 ,فجائيـة: إذا . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الفاء حرف تعقيب, مبني عىل الفتح فإذا

 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد



  

  )٣٠٧(

 اءواهلـفعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عـىل الـواو للثقـل,  يدعوه
 .رفع فاعل يف حمل ضمري متصل مبني عىل الضم,

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره حممد
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):خرجت( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):زيد يدعوه( مجلة
 .خربرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يدعوه حممد( مجلة
 :مثل ,افيام قبله اال يعمل ما بعده أداة  إذا توسط بني املشغول عنه واملشغول:الثاين

الم  −العــرض أدوات  –التحــضيض  أدوات –أدوات االســتفهام  –أدوات الــرشط (
ة فاملوصـو األسـامء − األسـامء املوصـولة − احلروف الناسـخة − كم اخلربية −االبتداء 

  :)ولبالعامل املشغ
 . )ُهُتْ الذي زرٌزيد(

 .ألن الصلة ال تعمل فيام قبل املوصول )زيد( رفع وجب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 .رفع خرب اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل الذي
 والتـاء ضـمري ,تـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون ال زرته

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل واهلـاءرفـع فاعـل,  متصل مبني عىل الضم, يف حمل
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):زيد الذي زرته( مجلة
 .اإلعرابهلا من , ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):زرته( مجلة



  

  )٣٠٨(

 :بعد واو احلال: الثالث
 . )ُ الطالبُهُ يكتبُوالواجب ُ املدرسَدخل( 

 .بعد واو احلال ; ألنه وقع)الواجب( رفع وجب
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره دخل

 .هرةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظا املدرس
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,واو احلال و

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الواجب
 ضمري متـصل مبنـي واهلاءوعالمة رفعه الضمة الظاهرة,  فعل مضارع مرفوع, يكتبه

 .نصب مفعول به عىل الضم, يف حمل
 .رةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاه الطالب

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):دخل املدرس( مجلة
 بعـد واو وقعـت( حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):الواجب يكتبه الطالب( مجلة
 . )احلال

 .)الواجب( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):يكتبه الطالب( مجلة
 :جواز الرفع والنصب عىل السواء: ًرابعا

وجـيء  ,أخرب فعلها عن اسـم مبتـدأ وذلك إذا سبق االسم املشغول بجملة فعلية
 .ثم جيء باالسم السابق ثم بالعامل ,بعد ذلك بحرف عطف

  .)ُهَأخذ ُالقلم / َوالقلم ُهُ صاحبُه قرأُالكتاب( 
جاء بعد حـرف عطـف وقبلـه اسـم ألنه   وذلك;)الرفع والنصب( جيوز يف القلم

 .والعامل تأخر عنه ,يةأخرب عنه بجملة فعل



  

  )٣٠٩(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكتاب
 ضمري متـصل مبنـي عـىل الـضم, يف واهلاءفعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر,  قرأه

 .حمل نصب مفعول به
 ضـمري واهلـاء , وهـو مـضاف,وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة فاعل مرفوع, صاحبه

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .مفعول به لفعل حمذوف يفرسه املذكور منصوب, وعالمة نصبه الفتحة القلم
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القلم
ا, ًفتح الظاهر عىل آخره, والفاعل ضمري مـسترت جـوازفعل ماض, مبني عىل ال أخذه

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب مفعول بهواهلاءتقديره هو, 
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):الكتاب قرأه( مجلة
 .خرب للمبتدأ الكتابرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):قرأه( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ابتدائية ):أخذ القلم( مجلة
  .)يف حالة النصب ( هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية تفسريية ):أخذه( مجلة

 .خرب للمبتدأ القلمرفع,  يف حمل ,يف حالة الرفع تكون مجلة فعلية
 : ترجيح الرفع:ًخامسا

 ومل جيعـل بينـه وبـني الفعـل ,غل عنه بـيشء يرتجح الرفع إذا مل يسبق االسم املشت
 .الداخل عليه حائل

 . )قرأته ُالكتاب /َالكتاب( 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٣١٠(

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكتاب
  والتـاء ضـمري,فعل ماض, مبني عىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة  قرأته

  ضمري متصل, مبني عىل الضم,واهلاء .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .)الكتاب(ومجلة قرأته فعلية يف حمل رفع خرب للمبتدأ  .نصب مفعول به يف حمل

Ê‹bänÛa@lbi@ @
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 :بالنسبة إىل كل من املتنازعني :ة عالقة املفعولي– ١
 . )َلشهيد اُمِّأعظ وُّلِجُأ ( 

أجـل (  وقع موقع املفعولية بالنسبة إىل كل مـن الفعلـني املتنـازعني)الشهيد(لفظ 
 . )وأعظم

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, أجل

 .تقديره أنا ا,ًوجوب
 . ال حمل له من اإلعراب,ححرف عطف, مبني عىل الفت و

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أعظم
 .ا, تقديره أناًوجوب

 أو للفعـل , ألهنـم يعملـون األول; عىل رأي الكـوفيني)أجل(مفعول به للفعل  الشهيد
 . ألهنم يعملون األقرب; عىل رأي البرصيني)أعظم(

 : عالقة الفاعلية− ٢
 .)ٌ زيدَ وجلسَجاء(
 .فاعل لكل من الفعلني جاء وجلس )زيد(

 :اإلعراب



  

  )٣١١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح الظاهر و

 ا,ًالفاعل ضـمري مـسترت جـوازو فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, جلس
 .تقديره هو

 . عىل رأي الكوفيني مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)جاء(فاعل للفعل  زيد
 : عالقة الفاعلية واملفعولية−٣
 .)ٌسعد/اًسعدزارين وأكرمت (

 .مفعول به للفعل أكرمت وهو فاعل للفعل زارين :سعد
 :اإلعراب

 ــــــــاإعراهبــــــــــــــــــ الكلمة
 للوقاية حرف مبنـي عـىل والنون ,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره زارين

يف  ضمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون, والياء , ال حمل له من اإلعراب,الكرس
 .نصب, مفعول به حمل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 ضـمري والتـاء ,تصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون ال أكرمت

 .رفع فاعل متصل مبني عىل الضم, يف حمل
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)الكوفيني(فاعل للفعل زارين عىل رأي  سعد

éîÜÇ@Ê‹bän½a@áØyZ@ @
فـاألول هـو األوىل عنـد الكـوفيني  ;جيوز باتفاق أن تعمل املتنازع األول أو الثـاين

 .ىل عند البرصيني لقربهْهو األوالثاين  و,لسبقه
 .عىل رأي الكوفيني )َ وفازوا املتسابقونَتدرب(
 .عىل رأي البرصيني )َتدرب وفاز املتسابقون(



  

  )٣١٢(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره تدرب

 . له من اإلعراب ال حمل,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 ضـمري متـصل, والـواو ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بـواو اجلامعـة فازوا

للتفريق حرف مبني عىل   واأللف, ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون
 . ال حمل له من اإلعراب,السكون

 والنـون , ألنه مجع مذكر سامل;وعالمة رفعه الواو مرفوع, فاعل للفعل تدرب املتسابقون
 .عوض عن التنوين يف االسم املفرد

´Ç‹bän½a@ÊaìãcZ@ @
  : فعلني−أ :كون املتنازعاني
 . )َّ احلقُ و تنرصُتقول( 

 . ) تنرص−تقول  ( املتنازعان فعالن مها
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
عـل ضـمري مـسترت فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفا تقول

 .ا, تقديره أنتًوجوب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  تنرص
 .ا, تقديره أنتًوجوب

 عىل رأي الكوفيني منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة )تقول(مفعول به للفعل  احلق
 .آخرهالظاهرة عىل 

 :ا واآلخر مشتقًيكون أحدمها فعال −ب 



  

  )٣١٣(

ْ هاؤم اقرءوا كتابيه{ ََ َ ُِ َ ِ ُ ْ   .]١٩ :احلاقة[ } ُ
 . واقرؤوا وهو فعل,هاؤم وهو اسم فعل :املتنازعان
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ِوحركـت املـيم اسم فعل أمر بمعنى خذوا, مبني عىل السكون,  هاؤم َ ِّ لتفـادي التقـاء ُ

 .ا, تقديره أنتمًوالفاعل ضمري مسترت وجوبساكنني, 
 والـواو ضـمري متـصل, ,فعل أمر, مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة اقرؤوا

للتفريـق حـرف مبنـي عـىل   واأللـف,يف حمـل رفـع فاعـل مبني عىل السكون,
 . ال حمل له من اإلعراب,السكون

ل هاؤم عىل رأي الكوفيني منصوب, وعالمة نصبه الفتحة مفعول به السم الفع كتابيه
 منع من ظهورها اشتغال املحل باحلركـة املناسـبة ,املقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل الـسكون, يف حمـل جـر   والياء, وهو مضاف,للياء
 . ال حمل له من اإلعراب,واهلاء للسكت حرف مبني عىل السكون مضاف إليه,

 : يكون املتنازعان مشتقني−جـ
 . )ِّ احلقَ قولًا معظامًمؤيد ُأصبحت(

 . ومها مشتقان) معظم−مؤيد  ( العامالن املتنازعان مها
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض ناسخ من أخوات كان, مبني عىل الـسكون التـصاله بتـاء الفاعـل  أصبحت

 .ري متصل, مبني عىل الفتح يف حمل رفع اسم أصبح ضموالتاء ,املتحركة
 .خرب أول ألصبح منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًمؤيد
 .خرب ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًمعظام
 وهـو ,ا منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرةًمفعول به السم الفاعل مؤيد قول

 .مضاف



  

  )٣١٤(

 .المة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه جمرور, وع احلق

 



  

  )٣١٥(

iÈÐ½a@lbpüì@ @

üëcZéi@ÞìÈÐ½a@@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 ألجله صـورة ّريَغُوال ت ,اًا أو نفيًوقع عليه فعل الفاعل إثبات وهو اسم دل عىل يشء

 .الفعل
 . )َالدرس ُقرأت(

 .مفعول به للفعل قرأ :الدرس
 :اإلعراب

 اإعراهبــــــــــــــــــــــــــ الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدرس

ÞìÈÐ½a@…†ÈmZ@ @
 .ا إىل أكثر من مفعول بهًقد يتعدد املفعول به يف الكالم إذا كان الفعل متعدي

 . )اً ثوبَالفقري ُا املحسنكس(
 . )اً ثوبَالفقري( مها ,اً نصب مفعولني ليس أصلهام مبتدأ وخرب)كسا(الفعل 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر كسا
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املحسن
 .مفعول به أول منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الفقري



  

  )٣١٦(

 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًثوب

M@éi@ÞìÈÐ½a@âbÓcZ@ @
 .وغري رصيح , رصيح:املفعول به قسامن

WאW وهو قسامن: 
 : نحو, ظاهر−أ
 . )َ احلريةٌ خالدَفتح(

 .مفعول به اسم ظاهر :احلرية
 :باإلعرا
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . الظاهرحفعل ماض, مبني عىل الفت فتح
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خالد
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احلرية
 :مضمر −ب

 .) ريبهداين( :متصل :وهو نوعان
  .)إياك نعبد( :منفصل
 :اإلعراب

 عراهبــــــــــــــــــــــــــاإ الكلمة
 حرف مبني عـىل , للوقايةوالنون ,, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخرهٍفعل ماض هداين

ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل  والياء , ال حمل له من اإلعراب,الكرس
 .نصب مفعول به

ظهورهـا اشـتغال  منع من ,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره ريب
 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل واليـاء , وهـو مـضاف,املحل باحلركة املناسبة للياء

 .السكون, يف حمل جر مضاف إليه



  

  )٣١٧(

وهـذا (يف حمل نصب مفعـول بـه مقـدم  ضمري نصب منفصل, مبني عىل الفتح, إياك
 يكون إعـراب الكـاف ,ا والكافَّيإا بني َنْلَصَ وإذا ف)اًاألكثر شيوعهو اإلعراب 

 .ً متصالاًليس ضمريلخطاب ول
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  نعبد

 .ا, تقديره نحنًوجوب
WאWوهو ثالثة أقسام : 
 : املصدر املؤول−أ

ِ إن اهللاََّ ال يغفر أن يرشك به{ ِِ َ َ ْ ُ ُ َْ ََّ ْ َ  .]٤٨ :النساء[ } ِ
 .مفعول بهنصب,  يف حمل )يرشكأن ( املصدر املؤول من

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  اسم إن منصوب,,لفظ اجلاللة اهللا
 .عراب ال حمل له من اإل, حرف مبني عىل السكون,نافية ال عمل هلا ال

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخـره, والفاعـل ضـمري  يغفر
 .تقديره هو ا,ًمسترت جواز

 .حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أن
 ., وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أن(فعل مضارع, مبني للمجهول منصوب بـ  يرشك

 واجلـار واملجـرور ,جـر بحـرف اجلـر ي عىل الكرس, يف حملالباء حرف جر, مبن به
 .وقعا يف حمل رفع نائب فاعل للفعل يرشك

  :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):إن اهللا ال يغفر( مجلة
 .خرب إنرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):ال يغفر( مجلة



  

  )٣١٨(

ال ( : والتقدير,ل به للفعل يغفرمفعونصب  يف حمل ):أن يرشك( املصدر املؤول من
  .)يغفر اإلرشاك به

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يرشك( مجلة
 : مجلة مؤولة بمفرد−ب

 )ُيغرد َحسبت العصفور(
 ). اًردغم(  والتقدير,مفعول به مؤولة بمفردنصب  يف حمل )دِّرَغُي(مجلة 

 : اإلعراب
 ـــــــــــــــاإعراهبـــــــــــ الكلمة
 مبني عـىل الـسكون ,فعل من أفعال الظن ينصب مفعولني أصلهام مبتدأ وخرب حسبت

 والتاء ضمري متصل, مبني عىل الـضم, يف حمـل ,التصاله بتاء الفاعل املتحركة
 .رفع فاعل

 .مفعول به أول منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العصفور
رفعه الضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت فعل مضارع مرفوع, وعالمة  يغرد

 . واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل نصب مفعول به ثان.ا, تقديره هوًجواز
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):حسبت العصفور يغرد( مجلة
 .مفعول به ثاننصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يغرد( مجلة
 : جار وجمرور−جـ 

 .)ِيف العمل ُتْرغب( 
 .ا موقع املفعول بهَعَجار وجمرور وق :يف العمل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاءفعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة, رغبت



  

  )٣١٩(

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 . حمل له من اإلعراب ال,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظـاهرة)يف(اسم جمرور بـ  العمل
 .مفعول بهنصب وقد وقع اجلار واملجرور يف حمل  ,بالفعل رغبت

املنـصوب ويـسمى ب ,فينتصب املجرور عىل أنه مفعول بـه; وقد يسقط حرف اجلر
 .عىل نزع اخلافض

 .)َكَيد ُأمسكت( 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة أمسكت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 وهـو ,, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)بنزع اخلـافض(مفعول به منصوب  يدك

 .ني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه ضمري متصل, مبوالكاف ,ضافم
 



  

  )٣٢٠(

ô…bä½a@ @

 .) هيا− أيا − أي − اهلمزة − وا للندبة −يا  ( :هيأدوات النداء 
 . )وا زيداه(
 .اء املتفجع عليه أو املتوجع منهوهي ند ,نداء وندبة ال تستخدم إال يف الندبةحرف  :وا

 :اإلعراب
 إعراهبـــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب ,حرف نداء وندبة وا
مـن ظهـوره   منـع,مناد مندوب مفرد علم, مبني عىل الضم املقدر عـىل آخـره زيداه

 واأللف للندبة ,اشتغال املحل باحلركة املناسبة لأللف, يف حمل نصب, عىل النداء
كت حـرف مبنـي  ال حمل له من اإلعراب, واهلاء للـس,حرف مبني عىل السكون

 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون

Òˆy@ÒŠy@õa†äÛaZ@ @
 . عند حذفها)يا(وال تقدر إال  ,النداء حرف ذفقد حي

َ يوسف أعرض عن هذا{ َ ْ َ ْْ ُِ َ ُ  .]٢٩ :يوسف[  } ُ
  .)يا( النداء حمذوف تقديره  وحرف,مناد مفرد علم :يوسف
 :اإلعراب

 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة
مناد مفرد علم ألداة نداء حمذوفة تقديرها يا, مبني عىل الضم, يف حمل نـصب,  يوسف

 .عىل النداء
ا, ًفعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره, والفاعل ضـمري مـسترت وجوبـ أعرض

 .تقديره أنت
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عن



  

  )٣٢١(

اسم إشارة مبنى : ذا . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل الفتح حرف, للتنبيهاهلاء هذا
 واجلـار واملجـرور متعلقـان بالفعـل ,عىل السكون, يف حمـل جـر بحـرف اجلـر

 .أعرض
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية )أعرض( مجلة

ô…bä½a@âbÓcZ@@ @
 :ينقسم املناد إىل قسمني

אWאW يف ثالثة مواضعاًوهو ينصب لفظ : 
 :اً أن يكون مضاف−١
  .)ِ الصدقأخايا (

 .مناد مضاف منصوب :أخا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء يا

 وهـو ,الـستة ألنه مـن األسـامء ;مناد مضاف منصوب, وعالمة نصبه األلف أخا
 .مضاف

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره الصدق
 .وهو ما اتصل به يشء يتمم معناه : باملضافاًشبيه أن يكون −٢

 الـذي يتـصل ) صفة مشبهة, مبالغةة صيغ, اسم مفعول,اسم فاعل( أي أن يكون
 . لهًبه يشء من متام معناه عىل أن يكون معموال

 .)ِلفوز باْ أبرشُهَوقت اًيا حافظ(
 .وقته معمول لهو ,)وهو اسم فاعل( مناد شبيه باملضاف :اًحافظ

 : اإلعراب



  

  )٣٢٢(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء يا

 .مناد شبيه باملضاف منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًحافظ
 وهو ,منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة) اًحافظ(اعل مفعول به السم الف وقته

 ., يف حمل جر مضاف إليهالضممبني عىل  ضمري متصل: واهلاء .مضاف
 ا,ًفعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر عىل آخره, والفاعل ضمري مـسترت وجوبـ أبرش

 .تقديره أنت
اسـم جمـرور : الفـوز .ب ال حمل له من اإلعرا,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بالفوز

 .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أبرش
  :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة ابتدائية ):ا وقتهًيا حافظ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):أبرش بالفوز( مجلة
 : أن يكون نكرة غري مقصودة −٣

 . ) بيديْ خذًيا رجال( :نحو قول األعمى
 . بعينهًألن األعمى مل يقصد رجال; مناد نكرة غري مقصودة :ًرجال

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا
 .ة الظاهرةمناد نكرة غري مقصودة منصوب, وعالمة نصبه الفتح ًرجال
 .تقديره أنت ا,ًفعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر, والفاعل ضمري مسترت وجوب خذ
اسـم جمـرور : يـد . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل الكرسالباء بيدي

 ضـمري متـصل, مبنـي والياءبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة وهو مضاف, 
 .هعىل السكون, يف حمل جر مضاف إلي



  

  )٣٢٣(

אWא،وهو نوعان: 
 .) به, يف حمل نصبُعَفْرُى عىل ما ينَْبُوي( : العلم املفرد−١ 
  .)ِحممدانيا (

 . باملضافاًوال شبيه ,اًمناد مفرد علم ليس مضاف :حممدان
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .اإلعراب ال حمل له من ,حرف نداء, مبني عىل السكون يا

 .مناد مفرد علم, مبني عىل األلف ألنه مثنى, يف حمل نصب, عىل النداء حممدان
 : النكرة املقصودة−٢

 .د معني من أفرادهافرمع قصد  ,هي التي يزيل النداء إهبامها وشيوعها
 .) انتبهُيا طالب( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكونحرف نداء حرف,  يا
 .مناد نكرة مقصودة, مبني عىل الضم, يف حمل نصب, عىل النداء طالب
 .ا, تقديره أنتًفعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر, والفاعل ضمري مسترت وجوب انتبه

áÜØn½a@õbí@μg@Òbš½a@ô…bä½aZ@ @

 : أحكامولكل منها ,ما أن تذكرإو ,ما أن حتذف ياؤهإ
W،وفيه ثالث لغات : 
 : البناء عىل الضم−١
 . )ُغالميا (



  

  )٣٢٤(

 يف حمل ,ا ومعنىًعىل الضم النقطاعه عن اإلضافة لفظ, مبني مناد مضاف :غالم
 .عىل النداءنصب, 
 : عليهاًوتبقى الفتحة دليال ,ثم حتذف ,اًتقلب ياء املتكلم ألف : الفتح− ٢
 . )َغالميا ( 

يـاء املـتكلم  ,افوهو مـض ,نصبه الفتحةوعالمة  ,مناد مضاف منصوب :غالم
 .جر مضاف إليه يف حمل ,عىل السكون, مبني ا املحذوفة ضمري متصلًاملنقلبة ألف
 : عليهاًاكنة وبقاء الكرسة دليال بحذف الياء الس:الكرس −٣
 . )ِيا غالم( 

مـن   منـع,عىل آخـرهنصبه الفتحة املقدرة وعالمة  ,مناد مضاف منصوب :غالم
عـىل , مبني املحذوفة ضمري متصل  والياء,ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء

 .جر مضاف إليه يف حمل ,السكون
WW 
 .)يِيا غالم ( : ما أثبتت ياؤه الساكنة− ١

 ,ل اليـاءنصبه الفتحة املقدرة عىل مـا قبـوعالمة  ,مناد مضاف منصوب :غالمي
عـىل , مبنـي ضمري متصل  والياء,من ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء منع

 .جر مضاف إليه يف حمل ,السكون
 :بفتح الياء − ٢

 .)َيا غالمي( :نحو
 .إعراهبا نفس اإلعراب السابق مع الياء الساكنة :غالمي

 :اًالياء ألفقلب نفت , قلب الكرسة التي قبل الياء فتحة−٣
 .)اَغالميا (

ويـاء املـتكلم  ,نـصبه الفتحـة الظـاهرةوعالمـة  ,مناد مضاف منصوب :غالما
 .جر مضاف إليه يف حمل ,عىل السكون, مبني ا ضمريًاملنقلبة ألف

 JאאאW 



  

  )٣٢٥(

 منها الـست املـذكورة يف ,جيوز يف نداء أب وأم املضافني إىل ياء املتكلم عرش لغات
  .املضاف إىل ياء املتكلم

 :واللغات األربع الباقية هي
 .بإبدال الياء تاء مع الفتح :َ يا أبت−١

نـصبه الفتحـة املقـدرة عـىل مـا قبـل يـاء املـتكلم وعالمة  ,مناد منصوب :أبت
 .واملعوض عنها بتاء مفتوحة ,املحذوفة
 .بإبدال الياء تاء مع كرسها :ِ يا أبت−٢

نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم وعالمة  ,مناد مضاف منصوب :أبت
 .واملعوض عنها بتاء مكسورة ,املحذوفة
 . واأللفبالتاء : يا أبتا−٣

 مبنـي لإلطالق حـرف واأللف ,نفس اإلعراب مع التاء املفتوحة )يا أبتا( إعراب
 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون

 ,التاء(  العوض واملعوض عنهحة للجمع بنيوهي قبي : والياء,بالتاء )يا أبتي ( −٤
 .)والياء

تعـويض عـن اليـاء  والتـاء ,نصبه الفتحـةوعالمة  ,مناد مضاف منصوب :أبتي
 .جر مضاف إليه يف حمل ,عىل السكون, مبني ضمري متصل والياء , املحذوفة

…bä½a@áØyáÜØn½a@õbîÛ@Òbšß@μg@Òbš½a@ôZ@ @
 .سواء مفتوحة أو ساكنة لميف هذه احلالة جيب إثبات ياء املتك

 .) صديقيَيا غالم(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف نداء, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب يا

 .مناد مضاف منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة غالم



  

  )٣٢٦(

 , وهـو مـضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظـاهرة عـىل آخـره صديقي
 .الياء ضمري متصل, مبني عىل الفتح أو عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليهو

 : فيجوز فيه أربع لغات)ابن عم( )ابن أم( إال إذا كان املضاف −
 : حذف الياء مع فتح امليم:األوىل

َّ يا ابن أم{ َُ َ  .]٩٤ :طه[ } ْ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون اي

 .مناد مضاف منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ابن
 منـع مـن ظهورهـا ,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخره أم

 .وحذفت األلف للتخفيف ,الفتحة املناسبة لأللف املنقلبة عن الياء
  :ع كرس امليم حذف الياء م:الثانية

  .)ِّ عمَيا ابن(
من ظهورهـا   منع,جره الكرسة املقدرة عىل آخرهوعالمة  ,مضاف إليه جمرور :عم

ا ضـمري ًاليـاء املحذوفـة ختفيفـو ,وهـو مـضاف ,اشتغال املحل باحلركة املناسبة لليـاء
 .جر مضاف إليه يف حمل ,عىل السكون, مبني متصل

 :يم إثبات الياء الساكنة مع امل:الثالثة
 . )عمي َيا ابن ( 

مـن   منـع,جـره الكـرسة املقـدرة عـىل آخـرهوعالمـة  ,مضاف إليه جمرور :عمي
, مبنـي الياء ضمري متصلو ,وهو مضاف ,اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياءظهورها 

 .جر مضاف إليه يف حمل ,عىل السكون
 :اً أن تقلب الياء ألف:الرابعة

 .) عامَيا ابن ( 



  

  )٣٢٧(

, اًجره الكرسة املقدرة عىل ما قبل الياء املنقلبة ألفـوعالمة  ,ليه جمرورمضاف إ :عام
 .جر مضاف إليه يف حمل ,عىل السكون, مبني ا ضمري متصلًاملنقلبة ألف والياء

ô…bä½a@Éibm@âbØycZ@ @
 .) البدل− التوكيد − العطف بنوعيه −النعت ( والتوابع هي
אאWאא, تابعه حكامنففي : 

 :وجوب النصب يف حالتني: األول
 :اً إذا كان التابع مضاف−أ
 .)ناَصديق  اهللاَِيا عبد( 

 .فوجب يف النعت النصب وهو مضاف ,)عبد( نعت للمناد :صديقنا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء يا

 .مناد مضاف منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عبد
 .لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

ضمري متـصل, : نا . وهو مضاف, نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة:صديق صديقنا
 .مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 :)أل(ا بـ ً إذا كان التابع معرف−ب
 .)َوالصديقيا أبا عيل (

 .فوجب نصبه; )أل(اسم معطوف عىل مناد منصوب معرف بـ  :الصديق
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا
  .الستة مناد مضاف منصوب, وعالمة نصبه األلف; ألنه من األسامء أبا



  

  )٣٢٨(

 .ضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةم عيل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أبا(اسم معطوف عىل  الصديق
 :وجوب بناء التابع عىل الضم يف حالتني: الثاين

  :ً إذا كان التابع بدال−أ
 .)ُّعيل ٍيا أبا حممد(

يعامـل معاملـة املنـاد  ( نـصب يف حمـل ,ى عـىل الـضمنـَْبُ ي)أبـا ( بدل من :ُّعيل
  .)املستقل
  :)أل( ا منًا جمردً إذا كان التابع معطوف−ب

 .)ُّوعيل ٍيا أبا حممد(
يعامـل معاملـة ( نـصب يف حمـل ,عـىل الـضم, مبني )أبا( اسم معطوف عىل :عيل

 .)املناد املستقل
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــــــاإعراهبــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .اسم معطوف, مبني عىل الضم, يف حمل نصب, عىل النداء عيل
אאWאא,جاز يف تابعه أربعة أحكام : 

 . من ألدوذلك يف كل تابع مضاف جمر ,ا ملحل املنادًما جيب نصبه تبع: األول
  :مثال النعت

 .ٍ حممدَصاحب ُّيا عيل
ا ملحـل ًفوجـب نـصبه تبعـا مـن أل; ًا وجمـردً جاء مضاف)عيل(ت لـ نع )صاحب(
املناد. 



  

  )٣٢٩(

  :مثال عطف البيان
 .ٍ حممدأخا ُّيا عيل

 .ا ملحل املنادًفوجب نصبه تبع ;ا من ألًا جمردً جاء مضاف)عيل( عطف بيان عىل )أخا(
 :مثال التوكيد

 .همَّكل ُيميا مت
 .ا ملحل املنادًفوجب نصبه تبع ; من ألاًا جمردً جاء مضاف)متيم(توكيد معنوي لـ  )كلهم(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ا ملحل املناد, وعالمة نصبه الفتحة وهو مضافً منصوب تبع)عيل(نعت لـ  صاحب
 .لكرسة الظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره ا حممد

 إعراهبـــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ألنـه ;ا ملحل املناد, وعالمة نـصبه األلـفً منصوب تبع)عيل(عطف بيان عىل  أخا

 . وهو مضاف,من األسامء الستة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة حممد

 إعراهبـــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ا ملحل املناد, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرةًكل توكيد معنوي منصوب تبع همكل

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه: هم
 .) اسم اإلشارة− أيتها −أهيا (  وهو تابع,ا للفظ املنادً ما جيب رفعه تبع:الثاين

 . )ُالرجليا هذا ( , )ُّالشابيا أهيا (
 .ا للفظ املنادً تبع;ان عىل الضم مبني تابعان)ل الرج−الشاب (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا
للتنبيه : ها . النداء مناد نكرة مقصودة, مبني عىل الضم, يف حمل نصب عىل:أي أهيا



  

  )٣٣٠(

 .ل له من اإلعرابحرف, مبني عىل السكون, ال حم
 . مرفوعة, وعالمة رفعها الضمة الظاهرة عىل آخره)أي(صفة لـ  الشاب

وهـو  ,ا ملحلـهًوالنصب تبع ,ا للفظ املنادً الرفع تبع: ما جيوز فيه الوجهان:الثالث
 :نوعان
 : معموهلا ويكون يف األسامء املشتقة املضافة إىل)أل( : النعت املضاف املقرتن بـ−أ
 . )األخالق َالكريم/ ُالكريم ُيا حممد(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء يا
 .مناد مفرد علم, مبني عىل الضم, يف حمل نصب عىل النداء حممد

 وهـو ,ا ملحلـهًعـ والنـصب تب,ا للفظ حممدً الرفع تبع: جيوز فيه)حممد(نعت لـ  الكريم
 .مضاف

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األخالق
ا ًا أم توكيدًسواء أكان نعت ,ا باملضافًا وال شبيهًأي ليس مضاف; اً إذا كان مفرد−ب

 :)أل( ا بـًا مقرتنًأم عطف بيان أم معطوف
 .َّالذكي/ ُّ الذكيُّيا عيل :النعت

 .َالفاروق/ ُ الفاروقُيا عمر :عطف البيان
 .أمجعني /يا جنود أمجعون :التوكيد
 .َاملسكني/ ُ واملسكنيُيا فقري :العطف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ا ملحلهً والنصب تبع)عيل(ا للفظ ًنعت جيوز فيه الرفع تبع الذكي

 .محلا للً والنصب تبع,ا للفظًعطف بيان جيوز فيه الرفع تبع الفاروق



  

  )٣٣١(

/ أمجعـــون
 أمجعني

 . )أمجعني( و النصب تبعا للمحل )أمجعون(توكيد جيوز فيه الرفع تبعا للفظ 

 .ا للمحلًا للفظ والنصب تبعًاسم معطوف جيوز فيه الرفع تبع املسكني
 : وذلك يف حالتني,املناد املستقلما يعطى فيه التابع حكم  :الرابع

  :ً إذا كان بدال−أ
 .)ُّ عيلُيا خالد(

 .)كام لو كان مستقال( نصب يف حمل ,عىل الضم, مبني بدل من خالد :عيل
 :ا من ألًا جمردً إذا كان معطوف−ب

  .)ُوحممد ُيا خالد ( 
اسـم : حممد . ال حمل له من اإلعراب,عىل الفتح, مبني الواو حرف عطف :وحممد
  .)يعامل معاملة املناد املستقل( نصب يف حمل ,عىل الضم, مبني معطوف
 :نحو ,اًحكم املناد املفرد املكرر مضاف −

 . ) اخلريَحممد/ َحممد/ ُيا حممد ( 
  :فيجوز فيه وجهانبينام األول  ,) اخلريَحممد ( املكرر املضاف يكون حكمه النصب

 : الضم عىل أنه مناد مفرد علم−أ 
 .عىل النداءنصب,  يف حمل ,عىل الضم, مبني مناد مفرد علم :حممد

 أو عطف بيـان أو مفعـول بـه , يف الثاين عىل أنه مناد سقط حرف ندائهوالنصب
 .)أعني( تقديره ,لفعل حمذوف

  وذلك عىل أنه مناد مضاف حذف املضاف إليه لداللة الثـاين عليـه: النصب−ب
  :)األقربهو وهذا التخريج (

 حمذوف لداللة املـضاف إليـه )اخلري( واملضاف إليه مناد مضاف منصوب :حممد
 .للمناد الثاين عليه



  

  )٣٣٢(

وفيهـا خالفـات شـديدة ونظـرات  ,يف كتب النحو أبحاث طويلة يف توابع املناد
 .وأفضل االقتصار عىل ما ذكر دون الدخول يف هذه اخلالفات ,متباينة



  

  )٣٣٣(

áîÛa@ @

 . وال يكون إال يف النداء,ا عىل وجه خمصوصًحذف آخر االسم ختفيف :الرتخيم
áîÛa@ÂëŠ‘Z@ @

 : أم نكرة مقصودةً سواء أكان علام; املناد معرفة أن يكون−١
 . يف زينب)َيا زين ( , يف جعفر)َيا جعف( 
 . يف صاحبي)ِيا صاح( 

 . يصح ترخيم النكرة غري املقصودةوال
 .م املستغاثَّخَرُفال ي ,اً أال يكون املناد مستغاث− ٢
 .م املندوبَّخَرُ فال ي, أن يكون املناد غري مندوب− ٣
 .م املضافَّخَرُ فال ي,ن يكون املناد غري مضاف أ− ٤
 .م الرتكيب اإلسناديَّخَرُ فال ي,اا إسناديً أن يكون غري مركب تركيب− ٥
 :هي; ولرتخيم املناد املجرد من التاء رشوط خاصة −
 .ً أن يكون علام−أ 

 . أن يكون عىل أكثر من ثالثة أحرف−ب 
يـا (  أو)يـا حممـدان(  فال يصح تـرخيم)فردأي م( ا عىل الضم مبني أن يكون− جـ
 . )حممدون
 :سواء أكان ,اًاملناد املختوم بالتاء يصح ترخيمه مطلق −
 . يف فاطمة)َفاطم /ُيا فاطم(  ملؤنثًعلام –أ 

 . يف محزة)يا محز (  ملذكرً علام–ب 
 . يف جارية)يا جاري (  نكرة مقصودة−حـ 



  

  )٣٣٤(

M@áŠ½a@laŠÇgZ@ @
 :إلعراب املرخم لغتان

 فيعامل بام يـستحقه ;يعرب عىل اعتبار أنه مل حيذف منه حرف : لغة من ال ينتظر−١
 .من البناء عىل الضم

 . يف حارث)ُ حاريا( :نحو 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء يا

 .م, يف حمل نصب, عىل النداءعىل الضمبني مناد مفرد علم  حار
وهي أن يبقى آخر املرخم بعد احلذف عـىل مـا كـان عليـه قبـل  : لغة من ينتظر−٢
 .ونقدر حركة البناء عىل احلرف املحذوف , من ضمة أو فتحة أو كرسة;احلذف

 . )ْ ال هتملَ أحميا(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون مبني ,حرف نداء يا

مناد مفرد علم, مبني عىل الضم املقدر عىل الدال املحذوفـة للرتخـيم, يف حمـل  أحم
 .صبن

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكونحرف  ,ناهية جازمة ال
, وعالمة جزمـه الـسكون, والفاعـل ضـمري مـسترت )ال(فعل مضارع جمزوم بـ  هتمل

 .ديره أنتا, تقًوجوب

Òëˆa@âbÓcZ@ @
 .اً كام مر سابقاً واحداًاملحذوف حرفأن يكون  −١



  

  )٣٣٥(

 ,ا معـتالًط يف احلرف األخري أن يكون زائدرتَْشُوي , أن يكون املحذوف حرفني−٢
 .وأن يكون قبله ثالثة أحرف فام فوق

 . يا منصور:يف )ُيا منص(:  فيه الرشوطاكتملت ما مثال −
 : اإلعراب

 اهبــــــــــــــــــــــــــاإعر الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا

عىل لغـة (, مبني عىل الضم, يف حمل نصب, عىل النداء )مفرد علم(مناد مرخم  منص
 ). من ال ينتظر

 .اا مزجيًوذلك يف املركب تركيب,رأسهاب أن يكون املحذوف كلمة −٣
 .دي كربيف مع )يا معدي ( −
 .يف سيبويه )َيا سيب ( −

عىل الـضم املقـدر عـىل آخـره املحـذوف , مبني )مفرد علم( مناد مرخم :سيب
 .نصب يف حمل ,للرتخيم



  

  )٣٣٦(

òqbÌnüa@ @

òqbÌnüa@æb×‰cZ@ @
 :ركان أثالثةيتكون أسلوب االستغاثة من 

 .ل غريهاَمْعَتْسُوال ي ,)يا(  وهي,النداءأداة  −أ
 .اًة عىل الفتح وجوب مبنيا بالم أصليةًجمرورويكون  : املستغاث به−ب
 .ة عىل الكرس مبنيا بالم أصليةًو يكون جمرور : املستغاث له−جـ

 .)ِلضعيفِل ِالنفوس ِكرامَيا ل(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا

اسـم جمـرور : كـرام . ال حمل له من اإلعراب,, مبني عىل الفتحالالم حرف جر لكرام
بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف, واجلار واملجرور متعلقـان 

 .بفعل حمذوف, تقديره أنادي
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة النفوس
اسـم : الـضعيف .عـراب ال حمل لـه مـن اإل,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للضعيف

جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجـرور متعلقـان بـأداة 
 ).يا(النداء 

tbÌn½a@óÜÇ@ÑİÈÛaZ@ @
 .لزم فتح الم املعطوف )يا( مل تكرر فإذا ,إذا عطف عىل املستغاث مستغاث آخرـ 
 . )لمسلمنيِ الدين لصالحَ لو ٍالدَيا خل ( 

َرسُ ك)يا( توإذا تكررـ   : ت الم املعطوفِ
 .)ين للمسلمنيد الصالحِويا ليا خلالد  ( 



  

  )٣٣٧(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء, مبني عىل السكون يا
اسم جمـرور : خالد . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح خلالد

ة جـره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار واملجـرور متعلقـان بفعـل بالالم, وعالمـ
 . أنادي:حمذوف, تقديره

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
اسـم : صـالح . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس لصالح

ور  واجلار واملجـر,جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف
 . أنادي:متعلقان بفعل حمذوف, تقديره

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الدين
اسـم : املـسلمني . ال حمل له من اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للمسلمني

 ألنـه مجـع مـذكر سـامل, واجلـار واملجـرور ;جمرور بالالم, وعالمة جره الياء
 . يا:متعلقان بحرف النداء

òqbÌnýÛ@æaŠe@æbiìÜcZ@ @
ومن غري أن  , عن الالماً عوضا من غري تنوينً آخر املستغاث ألفَقِحْلُأن ت :أحدمها
 :تسبق الالم

 . )لمظلومِ لًعاداليا (
 . )ًعادال ( وختم بألف االستغاثة يف آخره ,حذفت الم املستغاث به

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء اي
من ظهوره   منع,مناد مستغاث به مفرد علم, مبني عىل الضم املقدر عىل آخره ًعادال



  

  )٣٣٨(

 ,, يف حمـل نـصب, عـىل النـداء)الفتحة(اشتغال املحل باحلركة املناسبة لأللف 
 .واأللف عوض عن الم االستغاثة

اسـم جمـرور : املظلـوم . ال حمل له من اإلعراب,عىل الكرسالالم حرف جر, مبني  للمظلوم
 .بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بـ حرف النداء يا

 فيعامـل معاملـة ; وال تلحقـه األلـف,املستغاث الالم يف أولهال تدخل عىل  أ:الثاين
املناد. 

 .)لضعفاءِ لُيا حممد( 
 .لفومل تلحقه األ ,يسبق بالالممستغاث به مل  :حممد

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .نصب, عىل النداء مناد مستغاث مفرد علم, مبني عىل الضم, يف حمل حممد

اسـم : الـضعفاء . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للضعفاء
 واجلار واملجرور متعلقان ,ظاهرة عىل آخرهجمرور بالالم وعالمة جره الكرسة ال

 .)يا(بأداة النداء 

 



  

  )٣٣٩(

şäÛaž†fliò@ @

 . )يا(  أو)وا( وهي نداء املتفجع عليه أو املتوجع منه بـ −
 .)وا حممداه( :املتفجع عليهـ 
 . )وا رأساه( :املتوجع منهـ 
 :نداء إالل من أدوات الَمْعَتْسُوال ي ,واملناد يف هذا األسلوب يسمى باملندوب −
 .وال يدخل عىل غري املناد املندوب ,خمتص بالندبةألنه  ; وهو األصل»وا« −أ

ط فيه أمن اللبس مع وجـود قرينـة دالـة عـىل أن رتَْشُوي , واستعامله قليل»يا« −ب
 .دبةاألسلوب للنّ

 :أوجهللمناد املندوب ثالثة  −
وجيـب أن نـاد, فيعـرب إعـراب امل ,عىل صـيغة املنـادأن يكون : الوجه األول

 :حتى ال يلتبس املندوب مع املناد; الندبة »وا« تستعمل يف هذه احلالة
 . )ُ حممدوا(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء وندبة, مبني عىل السكون وا
ب, عـىل النـداء أو عـىل مناد مندوب مفرد علم, مبني عىل الضم, يف حمل نـص حممد

 .الندبة
 :أن خيتم املندوب باأللف الزائدة لتأكيد التفجع أو التوجع :الوجه الثاين

 . )اوا رأس(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف نداء وندبة وا



  

  )٣٤٠(

ة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبـل يـاء مناد مندوب مضاف منصوب, وعالم رأسا
 .ا يف حمل جر باإلضافةًاملنقلبة ألف  والياء,ا للندبةًاملتكلم املنقلبة ألف

 :اًوهو األكثر شيوع ,أن خيتم املندوب باأللف الزائدة وهاء السكت: الوجه الثالث
 .)ْوا عمراه(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,ف نداء وندبة, مبني عىل السكونحر وا
 منـع مـن ظهـوره ,مناد مندوب مفرد علم, مبني عىل الضم املقدر عىل آخـره عمراه

 ألـف الندبـة :واأللـفاشتغال املحل بالفتحة املناسبة لأللف, يف حمـل نـصب, 
رف,  هاء السكت حـ:واهلاء.  ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون

lë†ä½a@ÂëŠ‘Z@ @

 :يشرتط يف االسم املندوب أن يكون معرفة −
  :اً مفردًعلاميكون  −أ 
 . )وا خالداه(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
مـن   منـع,مناد مندوب مفرد علم, مبني عىل الـضم املقـدر عـىل آخـره خالداه

 واأللـف ,يف حمـل نـصب وره اشتغال املحل بالفتحة املناسبة لأللـف,ظه
 . للسكتواهلاءللندبة, 

  :اًمضاف ًعلامو −ب 
 . ) النارصاهَوا عبد( 

 : اإلعراب



  

  )٣٤١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مناد مندوب مضاف منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عبد

 منـع مـن ظهورهـا ,ور, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخرهمضاف إليه جمر النارصاه
 ال حمل له مـن , للندبة حرف مبني عىل السكونواأللف .الفتحة املناسبة لأللف

 . ال حمل له من اإلعراب, للسكت حرف, مبني عىل السكونواهلاء .اإلعراب
 :ا إىل ياء املتكلمًمضافأو  −ـ ج

 . )وا كبداه( ,)وا رأساه( 
 . )وا رأساه( دم إعرابوقد تق

 .ا وال املبهم كاسم اإلشارةًوال يندب النكرة أبد
ا من أل ًخالياالسم املوصول  إذا كان أما ,وال يندب االسم املوصول املعرف بـ أل

  : مثل,ا بجملة الصلة يندبًمشهور
 . )ِ الدينَصالحوا (  أي)حرر القدس ْنَموا (

 :اإلعراب
 ــــــــــــاإعراهبــــــــــــــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نداء وندبة, مبني عىل السكون وا
 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل نصب, عىل النداء من
 .ا, تقديره هوًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مسترت جواز حرر

مجلـة فعليـة ) حـرر(مجلة و ,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة القدس
 .صلة املوصول, ال حمل هلا من اإلعراب

 



  

  )٣٤٢(

bĆîãbq@ZÕÜİ½a@ÞìÈÐ½a@ @

 .ا لنوعه أو عددهًأو بيان ا لعاملهً أو ما ناب عنه الذي ينتصب توكيد,هو املصدر
 .)ً متواصلةًةاءقر ُقرأت(
 . )مفعول مطلق (ا لنوع عامله ًمصدر انتصب بيان :ةاءقر

 :اإلعراب
 اهبــــــــــــــــــــــــــاإعر الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة قراءة

 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره متواصلة

@bß‰†–½a@åÇ@lìäíZ@ @
 : إىل املصدرَافَضُبرشط أن ت ) وبعض,كل(ا َظْ لف−١
 . )ِّ احلبَّكل َ العملُّأحب( 

 .إىل املصدر وهو مضاف ,نائب مفعول مطلق :كل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ري  والفاعـل ضـم,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره أحب

 .تقديره أنا ا,ًمسترت وجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العمل
 . وهو مضاف,نائب مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة كل

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة احلب
 



  

  )٣٤٣(

  : العدد−٢
 . )ِ قراءتنيَ الدرسُقرأت(

 . )دل عىل العدد( لقنائب مفعول مط :قراءتني
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدرس
 والنـون عـوض , ألنه مثنـى; منصوب, وعالمة نصبه الياءنائب مفعول مطلق قراءتني

 .عن التنوين يف االسم املفرد
 : آلة املصدر−٣
 . )اًكوب َ الظامئُتْيَقَس( 

 . )نائب مفعول مطلق( اآللة التي تم هبا الفعل :اًكوب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,صاله بتاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون الت سقيت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الظامئ
 .نائب مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكوب

 : مرادف املصدر−٤
 . )اً وقوفِ للعاملُقمت(

 . )قام( مرادف الفعلنه أل ;نائب مفعول مطلق :اًوقوف
 :اإلعراب



  

  )٣٤٤(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة قمت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
رور اسـم جمـ: العامل . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للعامل

 .بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 .نائب مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًوقوف
 :صفة املصدر −٥
 . )ٍ دراسةَأفضل َسَدر( 

  .)صفة املصدر( نائب مفعول مطلق :أفضل
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .الظاهر عىل آخره, والفاعل ضمري مسترت, تقديره هوفعل ماض, مبني عىل الفتح  درس
 . وهو مضاف,نائب مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة أفضل
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة دراسة
 :لضمري العائد عىل املصدر ا−٦
 . )اًأحد ُهُّأحبا ال  حبَ العاملنيُّأحب( 

وقد اسـتوىف الفعـل مفعولـه فيعـرب نائـب  , املصدرعائد عىل )أحبه(الضمري يف 
 .مفعول مطلق
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أحب

 .ا, تقديره أناًوجوب
 والنـون عـوض ,امل ألنه مجع مذكر سـ;مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء العاملني



  

  )٣٤٥(

 .عن التنوين يف االسم املفرد
 .مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احب
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نافية ال عمل هلا ال

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أحبه
يف حمل نـصب نائـب  ء ضمري متصل, مبني عىل الضم,واهلا ا, تقديره أنا,ًوجوب

 .مفعول مطلق
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, اًأحد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):أحب( مجلة
 .)احب(صفة لـ نصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):ال أحبه( مجلة
 : اإلشارة إىل املصدر−٧
  )َ الدراسةَتلك َسَرَد(

 .فهو نائب مفعول مطلق ;اسم إشارة إىل املصدر :تلك
 :اإلعراب 

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ا ًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, والفاعـل ضـمري مـسترت جـواز درس

 .تقديره هو
: والـالم . مطلـق اسم إشارة, مبني عىل الكرس, يف حمل نصب نائب مفعـول:ت تلك

للخطـاب : والكـاف . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,للبعد
 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

 .بدل من اسم اإلشارة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الدراسة
 : ما دل عىل نوع املصدر−٨
 .)لقهقر اَعَرج( 



  

  )٣٤٦(

فهي نائب مفعول مطلق ;دلت عىل نوع املصدر :القهقر. 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ا, تقديره هوًوالفاعل ضمري مسترت جواز فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, رجع

نائب مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلف للتعذر القهقر. 

 :ومهام الرشطية إذا دلت عىل احلدث ,) أي−ام (  أدوات االستفهام والرشط−٩
 . ) دراسة تدرس أدرسَّأي( 

 .فهي نائب مفعول مطلق ;نابت عن املصدر :أي
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة  اسم رشط جازم نائب مفعول مطلق منصوب, أي

 .وهو مضاف ,عىل آخره
 . إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف دراسة
 , ألنـه فعـل الـرشط, وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر;فعل مـضارع جمـزوم تدرس

 . أنت:ا, تقديرهًوالفاعل ضمري مسترت وجوب
 ألنه جـواب الـرشط, وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهر, ;فعل مضارع جمزوم أدرس

 .ا, تقديره أناًوالفاعل ضمري مسترت وجوب
 :ملاجل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية :)تدرس( مجلة
هلـا مـن , ال حمـل مجلة فعلية جواب رشط جازم غري مقـرتن بالفـاء :)أدرس( مجلة
 .اإلعراب



  

  )٣٤٧(

ÕÜİ½a@ÞìÈÐ½a@aŠËcZ@ @
 :يأيت املفعول املطلق ألغراض ثالثة هي

  : توكيد الفعل−١
َرض(   . )اًرضب َ املذنبُتْبَ

ى وال جيمـع وال نـَّثُوهـو يف هـذه احلالـة ال ي , مطلق لتوكيد الفعـلمفعول :اًرضب
 .يوصف وال يضاف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة رضبت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .نصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به م املذنب
 .مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًرضب
 : بيان نوع الفعل وهيئته−٢
 . )ِ املختالَميش ِال متش(

 . ) ومجعهتهجيوز تثني( مفعول مطلق لبيان نوع الفعل أو هيئته :ميش املختال
 :اإلعراب

 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,ناهية جازمة ال

 ; الناهية, وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخـره)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  ِمتش
 .ألنه معتل اآلخر

 . وهو مضاف,مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ميش
 .كرسة الظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره ال املختال
 : بيان عدد مرات وقوع الفعل−٣



  

  )٣٤٨(

ِيارتني زَ املريضُزرت(  ْ( . 
 . )جيوز تثنيته ومجعه( مفعول مطلق لبيان العدد :زيارتني

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة زرت

 .بني عىل الضم, يف حمل رفع فاعلمتصل, م
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املريض
 والنـون , ألنه مثنـى; منصوب, وعالمة نصبه الياء)لبيان العدد(مفعول مطلق  زيارتني

 .عوض عن التنوين يف االسم املفرد

ÕÜİ½a@ÞìÈÐ½a@¿@ÝßbÈÛaZ@ @
 : وهي, وقد ينوب عنه أشياء, الفعلاألصل أن العامل يف املفعول املطلق هو

 : املصدر– ١
ً فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا{  َ ْ َُ َْ َ َ ًَ َ َ َُّ ُ َ َّ  .]٦٣ :اإلرساء[ } ِ

 . )جزاؤكم(  العامل فيه املصدر,مفعول مطلق :جزاء
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 مبني عىل الفـتح, ال حمـل لـه مـن حرف توكيد ونصب,: إن . حسب ما قبلها:الفاء فإن

  .اإلعراب
 .اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة جهنم

 الكافو , وهو مضاف,خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره جزاؤكم
عالمـة مجـع  واملـيم ,يف حمل جـر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل الضم,
 . حمل له من اإلعراب ال,الذكور حرف مبني عىل السكون

 .مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة جزاء



  

  )٣٤٩(

 . منصوب مثله, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره)جزاء(نعت لـ  اًموفور
 : اسم الفاعل−٢
 . )ً نافعةً قراءةٌئقارأنا (

  .)ئقار( العامل فيه اسم الفاعل ,مفعول مطلق :قراءة
 :اإلعراب

 عراهبــــــــــــــــــــــــــاإ الكلمة
 .ضمري رفع, منفصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ أنا
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ئقار

 .مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة قراءة
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)قراءة(نعت لـ  نافعة
 :عول اسم املف−٣
 ).اًا بالغً محدٌحممود ُالكريم(

  .)حممود( العامل فيه اسم املفعول ,مفعول مطلق :اًمحد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكريم
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممود
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول مطلق منصوب,  اًمحد
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)اًمحد(نعت لـ  اًبالغ

 



  

  )٣٥٠(

bĆrÛbq@ZéÜuþ@ÞìÈÐ½a@ @

 .ًا وفاعالًوشاركه وقت ,ل للحدثِّهو املصدر القلبي املعل :املفعول ألجله
 . )ِ يف العلمابُ حَ املدرسةُدخلت(
 .احتد مع الفعل يف الزمن والفاعلو , لبيان سبب الفعلَرِكُمصدر قلبي ذ :احب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة دخلت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املدرسة

 .مفعول ألجله منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار واملجـرور , وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخـره)يف(اسم جمرور بـ  العلم
 .امتعلقان باملصدر حب

M@éÜuþ@ÞìÈÐ½a@ÂëŠ‘Z@ @
ا مـع ً متحد,ا للفظ الفعلً خمالف,علة حدوث الفعلا ل مبينً,ا  قلبي,اًمصدر :أن يكون

 . يف الفاعل والزمانهعامل
 . )ِيف التفوق ًرغبة ُذاكرت(

 .فهو مفعول ألجله; حتققت فيه الرشوط :رغبة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري اءوالتـ ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة ذاكرت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل



  

  )٣٥١(

 .مفعول ألجله منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة رغبة
  . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجـرور , وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره,)يف(اسم جمرور بـ  التفوق
 .متعلقان باملصدر رغبة

M@yéÜuþ@ÞìÈÐ½a@áØZ@ @
 :جواز النصب إن حتققت الرشوط

 .)يف ( أو)من( أو )الم التعليل(ـتعني جره ب;  من الرشوط املذكورةاًفإن فقد رشط
 .)ِ للربحٌ سعيدَسافر(
جـر لـذلك  ;ولكن زمن السفر غري زمـن الـربح; وهو علة للفعل  مصدر)الربح(

 .بالم التعليل
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــاإعراهبــــــــــ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره سافر
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة سعيد
اسـم : الـربح . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر وتعليل, مبني عىل الكـرس للربح

 .عل سافرجمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالف
 . ) له ملساعديتشكرين(

 .جر بالالم; لذلك وهو خيتلف مع الفعل ,مصدر غري قلبي :مساعدة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 حـرف مبنـي , والنون للوقاية,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره شكرين

ري متـصل, مبنـي عـىل ضـم  واليـاء, ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,عىل الكـرس
 .نصب مفعول به السكون, يف حمل



  

  )٣٥٢(

: مساعدة . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر وتعليل, مبني عىل الكرس ملساعديت
 والياء ضمري ,اسم جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف

متصل, مبني عـىل الـسكون, يف حمـل جـر مـضاف إليـه, واجلـار واملجـرور 
 .ان بالفعل شكرمتعلق

 ضـمري واهلـاء , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح له
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,يف حمل جر بحرف اجلر متصل, مبني عىل الضم,

 .باملصدر مساعدة

M@éÜuþ@ÞìÈÐ½a@ÞaìycZ@ @
 : حيث يأيت,للمفعول ألجله املستكمل للرشوط السابقة ثالث صور

 :واألكثر نصبه , من أل واإلضافةاًجمرد ـ١
 . )ِ للوطنً فداءُ البطلَدِهْشُتْاس( 

 .مفعول ألجله جمرد من أل واإلضافة منصوب :فداء
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر استشهد
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة البطل
 .فعول ألجله منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةم فداء

اسم جمـرور : الوطن .اإلعرابمن الالم حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له  للوطن
بالالم, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار واملجـرور متعلقـان باملـصدر 

 ).فداء(
 : ويصح النصب,واألكثر جره ,ا بـ ألً مقرتن– ٢
 . )دةلالستفا ُأقرأ(



  

  )٣٥٣(

أقرأ (  فنقول,وجيوز نصبه , فجر بالالم)أل(ا بـً مفعول ألجله جاء مقرتن:االستفادة
 .)استفادة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أقرأ
 . أنا:ا, تقديرهًوجوب

: االستفادة . ال حمل له من اإلعراب,ر وتعليل, مبني عىل الكرسالالم حرف ج لالستفادة
اسم جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجـرور متعلقـان 

 . أقرأ:بالفعل

 :النصب واجلر : ويستوي فيه األمران:اً مضاف−٣
ِ ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللاَِّ{ ِ َِ ْ َ ُ ْ َُ َ ْ ََُ َ َ ُ  .]٢٦٥ :البقرة[} ْ

 .وهو منصوب ,مفعول ألجله مضاف :ابتغاء
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;وعالمة رفعه ثبوت النـون فعل مضارع مرفوع, ينفقون

 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 , وهـو مـضاف,تحة الظاهرة عـىل آخـرهمفعول به منصوب, وعالمة نصبه الف أمواهلم

 عالمـة واملـيم , ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مـضاف إليـهاهلاءو
 . ال حمل له من اإلعراب,مجع الذكور حرف مبني عىل السكون

 . وهو مضاف,مفعول ألجله منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ابتغاء
 . وهو مضاف,رسة الظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الك مرضاة

 .لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

  



  

  )٣٥٤(

ِ وإن منها ملا هيبط من خشية اهللاَِّ{ ِ َِ ْ َ ْْ َُ ِ ْ َ ََ َ َّ  .]٧٤ :البقرة[ } ِ
 .)من(ا بـ ًجاء جمرور ,مفعول ألجله مضاف :خشية

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن

ضمري متـصل, : ها . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منها
 واجلـار واملجـرور متعلقـان بخـرب ,مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلـر

 .املحذوف املقدم )إن(
اسـم : مـا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم املزحلقة حـرف مبنـي عـىل الفـتح ملا

 .مؤخرإن موصول, مبني عىل السكون, يف حمل نصب اسم 
ضـمري مـسترت  والفاعـل وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, فعل مضارع مرفوع, هيبط

 .تقديره هو ا,ًجواز
 . هلا من اإلعراب مجلة فعلية صلة املوصول, ال حمل:مجلة هيبط

 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب من
 . وهو مضاف,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  خشية
 واجلار واملجرور ,لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

 .متعلقان بالفعل هيبط
 .نصب يف حمل ,لة معطوفة عىل مجلة سابقةمج ):إن منها ملا هيبط( مجلة



  

  )٣٥٥(

bĆÈia‰@ZéîÏ@ÞìÈÐ½a@ @

وحكمـه  ,فيعـرف بتـضمنه معنـى يف ,ر لبيان زمـن الفعـل ومكانـهَكْذُوهو اسم ي
 .وناصبه اللفظ الدال عىل املعنى الواقع ,النصب

 :وهو قسامن
١ JW 
 . )اً صباحَ الكتابُقرأت(

 .مفعول فيه ظرف زمان :اًصباح
 :باإلعرا
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكتاب
 .تحة الظاهرةمفعول فيه ظرف زمان منصوب, وعالمة نصبه الف اًصباح

٢ JWوهو ثالثة أنواع: 
 ن ونحوه) يسار– يمني – خلف – أمام – حتت –فوق ( : أسامء اجلهات الست–أ 
ا ً ويـصلح أن يكـون جوابـ,دل عىل مكان حصول الفعـليوكل ما  ) لد–عند ( :مثل

 .لألداة أين
 . )ِ اجلندَمأما ُ القائدُيسري(

 . مكان حصول الفعلدل عىل مفعول فيه ظرف مكان :أمام
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٣٥٦(

 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رييس
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القائد
 . وهو مضاف, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,مفعول فيه ظرف مكان منصوب أمام
 .ور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه جمر اجلند
) اً يـصلح أن يكـون جوابـكل مـا( لخإ ) امليل,الفرسخ( :نحو ,أسامء املقادير −ب

 :لألداة كم
ِنيَخَسْرَ فُبعدت( ْ( . 

 .مفعول فيه ظرف مكان :فرسخني
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,تاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله ب بعدت

 .متصل مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 والنـون , ألنـه مثنـى;مفعول فيه ظرف مكان منـصوب, وعالمـة نـصبه اليـاء فرسخني

 .عوض عن التنوين يف االسم املفرد
ويـشرتط أن تكـون مثلـه يف  , من لفظ العامل فيهاّقَتْشُهناك ظروف مكان ت −جـ 

ا ًمـصدر(وأن تكـون املـيم زائـدة يف أوهلـا  , أصل واحد يف اللفظ واملعنـىالرجوع إىل
 ):اميمي

  .) أخيَمذهب ُذهبت(
 .وامليم يف أوله زائدة ,ظرف مكان مشتق من لفظ العامل :مذهب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,ملتحركـة, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل اٍفعل ماض ذهبت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل



  

  )٣٥٧(

 . وهو مضاف,مفعول فيه ظرف مكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مذهب
 ضـمري واليـاء , وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة أخي

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 JאאאW 

 فهـو ;اًومـا جـاء منهـا منـصوب ,اًوال يقع يف الكالم ظرفـ ,وهو ذو الشكل واهليئة
 .منصوب بنزع اخلافض عىل األغلب

 .لخإ... دمشق, مكة, اجلامعة, املدرسة, املسجد, الدار:نحو
 .)َ الشامُذهبت(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,ىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـةفعل ماض, مبني ع ذهبت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .اسم منصوب بنزع اخلافض, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الشام

אW وغري مترصف,مترصف : 
١ JאW سنة,عة سا, شهر, يوم:نحو ,ا وغري ظرفًل ظرفَمْعَتْسُهو الذي ي . 
 . )ٌ ممتعةِ الصباحُساعة(

 .وقد وقع هنا مبتدأ ,ظرف مترصف :ساعة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ساعة

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الصباح
 .ظاهرةخرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة ال ممتعة



  

  )٣٥٨(

٢ JWإيـان, بينـا, بـني,قـط ( :ا نحوًهو الذي ال يستعمل إال ظرفو , 
 . )اً أبد, سحر,أنى

 .)ُّقط َ أمهلْلن(
 .عىل الظرفيةنصب,  يف حمل ,عىل الضم, مبني ظرف زمان مترصف :قط

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,سكونحرف نفي ونصب, مبني عىل ال لن
, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, والفاعل ضـمري )لن(فعل مضارع منصوب بـ  أمهل

 .)أنا(تقديره  ا,ًمسترت وجوب
ظرف زمان غري مترصف مبني عىل الضم, يف حمل نصب عىل الظرفيـة الزمانيـة  قط

 .متعلق بالفعل أمهل
 



  

  )٣٥٩(

bĆßb@ZéÈß@ÞìÈÐ½a@ @

 مسبوقة بفعل أو مـا ,ةَّب بعد واو أريد هبا التنصيص عىل املعي منتصةهو اسم فضل
 .وحكمه النصب ,يف معناه

 . )ِ الشمسَو رشوق َجاء(
 .مفعول معه وقع بعد واو املعية املسبوقة بفعل :رشوق

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .تقديره هو ا,ًمسترت جوازضمري  والفاعل فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, جاء
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,واو املعية و

 . وهو مضاف,مفعول معه منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة رشوق
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الشمس

@áüa@ÞaìycÝÈÐi@òÓìj½a@ëaìÛa@†Èi@ÉÓaìÛaZ@ @
ا ً وذلك إذا كان معنى املـشاركة أو العطـف ممتنعـ: املفعولية وجوب نصبه عىل– ١

 .ملانع معنوي أو صناعي
  :مانع معنوي

 . )ِالليل َوهبوط ٌ زيدَوصل(
 وهـو غـري ,يقتيض الترشيك يف احلكـمألنه  ;العطف ال يصح هنا من حيث املعنى

 .مقصود
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .اض, مبني عىل الفتح الظاهرفعل م وصل



  

  )٣٦٠(

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,واو املعية و

 . وهو مضاف,مفعول معه منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة هبوط
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الليل

 :مانع صناعي
  .)اً و زيدُتقم(

فال يصح العطف عىل ضمري الرفع املتـصل إال بعـد توكيـده  ,العطف ال يصح هنا
 .وجب النصب; لذلك باملنفصل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قمت

 .ل رفع فاعليف حم متصل, مبني عىل الضم,
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,واو املعية و

 .مفعول معه منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًزيد

 : رجحان املفعول معه−٢
 .ولكن النصب عىل املفعولية أرجح ;أي العطف جائز

 . ) صديقنيَوالكتاب َ أنتْكن(
وإنام املقصود هـو املخاطـب ;  مقصودوهو غري العطف هنا يرشك الكتاب باحلكم

 .والكتاب غري مقصود باألمر باألمر
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 واسـمه ضـمري مـسترت ,فعل أمر ناقص, مبني عىل السكون الظاهر عـىل آخـره كن



  

  )٣٦١(

 .ا, تقديره أنتًوجوب
 .د لفظي للضمري املسترتضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع توكي أنت
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,واو املعية و

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول معه منصوب, الكتاب
 والنون عوض عن التنوين , ألنه مثنى;منصوب, وعالمة نصبه الياء) كن(خرب  صديقني

 .يف االسم املفرد
 : رجحان العطف−٣
 . )ٌخالدو ٌ سعيدَدرس(

 .وقد أمكن بال مانع أو ضعف ,األصل ; ألنهوالعطف أرجح جيوز العطف واملعية
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر درس
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة سعيد

 .راب ال حمل له من اإلع,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .اسم معطوف عىل سعيد, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خالد
 : وجوب العطف لداللة الفعل عىل املشاركة−٤
 . )ٌ وحممدٌ زيدَتسابق(

 .ألن الفعل يدل عىل املشاركة; تصح املعية وال ,عاطفةهنا الواو 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ماض, مبني عىل الفتح الظاهرفعل تسابق
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد



  

  )٣٦٢(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .اسم معطوف عىل زيد مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممد
 : امتناع العطف واملعية−٥
  .)اً باردًوماءا ًها تبنُتْعلف(

 .وامتنعت املعية كذلك ,ألن املاء ال يشارك التبن يف العلف; فقد امتنع العطف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة علفتها

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل :وهـا .رفع فاعـل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .حمل نصب مفعول به أولالسكون, يف 

 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًتبن
 . ال حمل له من اإلعراب, يعطف مجلة عىل مجلة, مبني عىل الفتح,حرف عطف و

ا منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة َهُمفعول بـه لفعـل حمـذوف, تقـديره سـقيت ماء
 .الظاهرة

 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة منصوب مثله,)ماء(نعت لـ  اًبارد
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):علفتها( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ابتدائية ):سقيتها( مجلة



  

  )٣٦٣(

§aÞb@ @

 .يقع يف جواب كيف , للداللة عىل هيئة,منصوب ,هي وصف فضلة :احلال
ِ فخرج م{ َ َ َ ًنها خائفاَ ِ َ  .]٢١ :القصص[} َْ

 .همنصوب للداللة عىل هيئة صاحب ,وهو وصف فضلة ,حال :اًخائف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : خـرج . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الفاء حرف استئناف, مبني عىل الفتح فخرج

 .ا, تقديره هوًجوازماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مسترت 
ضمري متصل, مبنـي : ها . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منها

 .عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل خرج
 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًخائف

M@Þb§a@ÂëŠ‘Z@ @
 .ا أن يكون مشتق, أن تكون منتقلة,كريالتن :وهي ,للحال رشوط جيب توافرها

 .اًزما الًوقد تأيت احلال وصف
 .)اً سميع اهللاَُدعوت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة دعوت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .لفظ اجلاللة مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة هللا

 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًسميع
 : كأن تدل عىل;إذا أمكن تأويلها بمشتق ,وقد تقع احلال جامدة −



  

  )٣٦٤(

 : تشبيه−أ
 . مجيلة:أي )اًقمر ُ اجلاريةِبدت(

 :اإلعراب
 ـــاإعراهبـــــــــــــــــــــــ الكلمة
 ,تـاء التأنيـث الـساكنة: والتـاء .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخـره بدت

 .حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلارية
 منـصوب, وعالمـة نـصبه ) ألهنا دلت عىل تـشبيه;جامدة مؤولة بمشتق(حال  اًقمر

 .الفتحة الظاهرة
 .وهي وقوع الفعل من اجلانبني , إذا دلت عىل مفاعلة−ب

 . متقابضني:أي )ٍا بيدًيدبعته (
 .)متقابضني(  أي;حال جامدة مؤولة بمشتق :اًيد

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة بعته
ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : واهلاء .يف حمل رفع فاعل , مبني عىل الضم,متصل

 .الضم, يف حمل نصب مفعول به
 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًيد
اسـم جمـرور : يـد . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بيد

متعلقان بمحذوف نعت بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور 
 .)اًيد(لـ 

 .)ٍ بدرهمً رطالَ اليشءُاشرتيت( : مثل, إذا دل عىل سعر−ـ ج
 .)اًمسعر ( مشتق أيبحال جامدة مؤولة  :ًرطال



  

  )٣٦٥(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
  ضـمريوالتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة اشرتيت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اليشء
 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًرطال
اسم جمـرور, : درهم . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بدرهم

املجرور متعلقـان بمحـذوف  واجلار و,وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره
 .)رطال(نعت لـ 

Þb§a@kyb•Z@ @
 :جيب أن يكون معرفة −يف األصل−صاحب احلال 

ً وأرسلناك للناس رسوال{ ُ َ َ ِْ َّ َِ َ ْ َ  .]٧٩ :النساء[ } َ
 .وهو معرفة , يف أرسلناك)الكاف( حال من الضمري :ًرسوال

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,ستئناف, مبني عىل الفتححرف ا و
ضـمري : نـا . الدالة عىل الفـاعلني)نا(ـفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله ب ناكأرسل

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : ك .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 .الفتح, يف حمل نصب مفعول به

اسم جمـرور : الناس .حمل له من اإلعراب ال ,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للناس
 .بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أرسل

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,)من الضمري الكاف(حال منصوب  ًرسوال
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):أرسلناك( مجلة



  

  )٣٦٦(

 :ومن املسوغات , لذلك نكرة إذا كان هناك مسوغوقد يأيت صاحب احلال −
 :إلضافة أن تكون النكرة خمتصة بالوصف أو با– ١
  :باإلضافة −
َ وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني{ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ْ ًَ َ َ َ َ ٍَ َ َ َِ َ َ َّْ  .]١٠ :فصلت[} َ
 .منكرة خمتصة باإلضافة إىل أيا )أربعة( وصاحب احلال )سواء( احلال −

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 ا,ً والفاعل ضمري مـسترت جـواز,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره قدر

 .تقديره هو
ل, ضـمري متـص: هـا . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:يف فيها

 .مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل قدر
ضـمري : هـا . وهو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة أقواهتا

 .مضاف إليهمتصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر 
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجرور , وعالمة جره الكرسة الظاهرة وهو مضاف)يف(رور بـ اسم جم أربعة
 .متعلقان بالفعل قدر

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة أيام
 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة سواء

اسـم : الـسائلني . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للسائلني
 ألنه مجـع مـذكر سـامل, والنـون عـوض عـن ;جمرور بالالم, وعالمة جره الياء

 .التنوين يف االسم املفرد, واجلار واملجرور متعلقان باحلال سواء
 :بالوصف −
ْ وملا جاءهم كتاب من عند اهللاَِّ مصدق ملا معهم{ َ ُ ُْ َ َ ْ ٌ ُ َ ََ ََِّ ِ ِ ِ ٌِ ِّ ْ َ  .]٨٩ :البقرة[ } َ



  

  )٣٦٧(

 :ة موصوفة بقوله تعاىلألن النكر; رة وجاز ذلكوهي نك ,حال من كتاب :اًمصدق
ِ من عند اهللاَِّ{ ِ ِْ ْ l . 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
ظرف زمان بمعنى حني تتضمن معنى الرشط, مبني عىل السكون, يف حمل نصب  ملا

 . متعلق بالفعل جاء,الزمانيةعىل الظرفية 
ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : هم .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاءهم

 .السكون, يف حمل نصب مفعول به
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كتاب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 . وهو مضاف,جره الكرسة الظاهرة وعالمة ,)يف(اسم جمرور بـ  عند
 واجلار واملجرور متعلقان ,لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة اهللا

 .)كتاب(بمحذوف صفة لـ 
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)نكرة موصوفة(حال من كتاب  اًمصدق

اسـم موصـول, : مـا . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس ملا
مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجـرور متعلقـان باحلـال 

 ).اًمصدق(
والظرف متعلق بصلة .  ظرف مكان مبني عىل الفتح يف حمل نصب, وهو مضاف:مع معهم

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه: هم .ما املحذوفة
 :مة أن تكون النكرة عا– ٢
 .)ًالِهسمست ٍ عىل رجلٌ رجلِال يبغ(

 .ونعت يف سياق النفي وهو نكرة عامة ,)رجل( حال من :ًهالسمست
 :اإلعراب



  

  )٣٦٨(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,ناهية جازمة ال
ألنـه   العلة من آخـره;وعالمة جزمه حذف حرف ,)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  يبغ

 .معتل اآلخر
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فاعل مرفوع, رجل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
 واجلار واملجرور متعلقان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عىل(اسم جمرور بـ  رجل

 .بالفعل يبغ
وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عـىل  منـصوب, )من رجل وهو نكرة(حال  ًهالسمست

 .آخره
 .ا عن احلالً أن يكون صاحب احلال مؤخر− ٣
 .)ٌا طللًموحش َةملي( 
 . واملسوغ تقدمها عىل صاحبها,وهو نكرة ,ا حال من طللًموحش −

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

اسـم جمـرور : ميـة . اإلعـراب ال حمل له من,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس ملية
بالالم, وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة; ألنه ممنوع من الـرصف للعلميـة 

 .والتأنيث, واجلار واملجرور متعلقان بمحذوف خرب مقدم
 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًموحش
 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره طلل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل  مجلة اسمية ابتدائية): طللملية( لةمج

Þb§a@ÊaìãcZ@ @
 : شبه مجلةوهي ما ليست مجلة وال : حال مفردة−١



  

  )٣٦٩(

 . )ً مبتسمةٌدهن ْأقبلت(
 .وهي تطابق صاحبها يف العدد والنوع ,حال مفردة :مبتسمة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 للتأنيـث حـرف مبنـي عـىل والتـاء ,اض, مبنـي عـىل الفـتح الظـاهرفعل م أقبلت

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة هند

 .حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مبتسمة
 : إذا وقعت بعد معرفة) أو فعليةاسمية(  حال مجلة− ٢
 :مجلة فعلية −
َ وجاءوا أب{ َ ََ َاهم عشاء يبكونُ ُ َْ َُ ًْ  .]١٦ :يوسف[} ِ

 .حال من الضمري يف جاءوانصب  يف حمل ,مجلة فعلية :يبكون
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,استئنافية حرف, مبني عىل الفتح و

 ضمري متصل, مبنـي  والواو,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة جاءوا
 ال , واأللف للتفريق حرف مبني عىل السكون,عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 .حمل له من اإلعراب
 وهـو ,الـستة ألنـه مـن األسـامء ;مفعول به منـصوب, وعالمـة نـصبه األلـف أباهم

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه: هم .مضاف
 .ن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ظرف زما,مفعول فيه عشاء
 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;وعالمة رفعه ثبوت النـون فعل مضارع مرفوع, يبكون

 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل



  

  )٣٧٠(

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):جاءوا( مجلة
 .حال من الواو يف جاءوانصب   حمليف ,مجلة فعلية ):يبكون( مجلة
 :مجلة اسمية −
َ وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون{ ُ ُ َ ْ َِ ٍ ِْ َََ َّ ِ َ ْ ْ َْ َ  .]٢٠٨  :الشعراء[ } َ
 .حال من قريةنصب  يف حمل  مجلة اسمية)هلا منذرون(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .ال حمل له من اإلعراب , حرف مبني عىل الفتح,استئنافية و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما

 ضمري :)نا(و , الدالة عىل الفاعلني)نا(فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بـ أهلكنا
 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر زائد, مبني عىل السكون من
 .ا عىل أنه مفعول بهًا منصوب تقديرًاسم جمرور لفظ قرية
 ال , مبني عـىل الـسكون,حرف استثناء نقض عمله بالنفي والنقص يفيد احلرص إال

 .حمل له من اإلعراب
ضـمري متـصل, : هـا . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح هلا

 واملجـرور متعلقـان بخـرب مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلـر, واجلـار
 . كائن أو موجود:مقدم حمذوف, تقديره

 والنـون عـوض , ألنه مجع مـذكر سـامل;مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الواو منذرون
 .عن التنوين يف االسم املفرد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ما أهلكنا( مجلة
 ).قرية ( حال مننصب  يف حمل ,ة اسميةمجل ):هلا منذرون ( مجلة



  

  )٣٧١(

دليل غـري مـصدرة بـو أن تكون خربية غري إنشائية ًيشرتط يف اجلملة الواقعة حاال
أن تكون مرتبطة بصاحب احلال بالواو أو الضمري أو هبام  و,)السني أو سوف( استقبال

 .اًمع
ْ وال يستخفون من اهللاَِّ وهو معهم{ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ْ َ  .]١٠٨ :النساء[} َ

 . والواو)هو( بط فيها الضمريا والر,حالنصب  يف حمل: )وهو معهم( مجلة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ال

 , ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة;عه ثبوت النونفعل مضارع مرفوع, وعالمة رف يستخفون
 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجرور ,لفظ اجلاللة اسم جمرور بمن, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

 .متعلقان بالفعل يستخفون
 .رفع مبتدأ يف حملضمري مبني : هو  حرف مبني عىل الفتح,,يةحالالواو  هوو

 . مفعول فيه ظرف مكان, مبني عىل الفتح, يف حمل نـصب, وهـو مـضاف:مع معهم
 والظـرف ,ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمـل جـر مـضاف إليـه: هم

 . موجود:متعلق بمحذوف خرب, تقديره
 :اجلمل
هلـا مـن , ال حمـل عطوفـة عـىل مجلـة ابتدائيـةمجلـة فعليـة م ):ال يـستخفون( مجلة
 .اإلعراب
 .حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):هو معهم( مجلة
 :) أو اجلار واملجرور,الظرف(  احلال شبه مجلة− ٣



  

  )٣٧٢(

 :اجلار واملجرور −
ِ فخرج عىل قومه يف زينته{ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ ََ َ َ  .]٧٩: القصص[} َ

 .)ا يف زينتهكائنً( :قدير والت,جار وجمرور متعلقان بحال حمذوف :يف زينته
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : خـرج . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء استئنافية فخرج

 .ا, تقديره هوًماض, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضمري مسترت جواز
 .ن اإلعراب ال حمل له م,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف, واهلاء ضمري )عىل(اسم جمرور بـ  قومه

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه
 .بالفعل خرج

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
اهلاء ضـمري و , وهو مضاف,رسة الظاهرةوعالمة جره الك ,)يف(اسم جمرور بـ  زينته

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه
 .اً كائن:بحال حمذوف, تقديره

  :ظرف −
 .)ِ الشجرةَفوق ُ العصفورَغرد(

 .كائن أو موجودتقديره  ,حال حمذوفمتعلق بظرف مكان  :فوق
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــاإعراهبـــــــــــ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر غرد

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة العصفور
 وهو مضاف , ظرف مكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,مفعول فيه فوق



  

  )٣٧٣(

 . )اًموجود(والظرف متعلق بحال حمذوف, تقديره 
 . الظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الغصن

M@Þb§a@…†ÈmZ@ @
  :) مفردة ومجلة−مفردتني (  وذلك بأن تكون,قد تتعدد احلال

 . )َ حذرونْ وهمَمتقدمني ُ اجلنودَاندفع(
 .حال مفردة :متقدمني

 .حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية :هم حذرون
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فتح الظاهر عىل آخرهفعل ماض, مبني عىل ال اندفع
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلنود

 والنـون عـوض عـن , ألنه مجع مذكر سـامل; وعالمة نصبه الياء,حال منصوب متقدمني
 .التنوين يف االسم املفرد

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,حالية و
 . حمل رفع مبتدأضمري رفع منفصل, مبني عىل السكون, يف هم

 والنـون عـوض عـن , ألنه مجـع مـذكر سـامل;خرب مرفوع, وعالمة رفعه الواو حذرون
 .التنوين يف االسم املفرد

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):اندفع اجلنود( مجلة
 .حالنصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):هم حذرون( مجلة



  

  )٣٧٤(

ŒîîànÛa@ @

 أو ,وهو التمييز املفـرد , إلهبام اسمّنيَبُم ,ْنِنى مْعَ مَنَّمَضَت ,نكرةهو اسم  :التمييز
 .وحكمه النصب ,إلهبام مجلة وهو متييز النسبة

ً رأيت أحد عرش كوكبا{ ْ َ ََ َ َ َ َ َُ َْ  .]٤ :يوسف[} َ
 . )أحد عرش(  وهوً فرس مبهام,متييز :اًكوكب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 ضـمري والتـاءفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة,  أيتر
 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,

 .عدد مركب, مبني عىل فتح اجلزأين, يف حمل نصب مفعول به أحد عرش
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكوكب

ŒîîànÛa@ÊaìãcZ@ @
 . ومتييز نسبة,)ذات(  مفردمتييز :رضبانلتمييز ا
 JאW 

وهلـذا سـمي  ;اً ملفوظـً مبهامًوهو ما كان املميز فيه اسام ,ا متييز الذاتًويسمى أيض
 .اًبامللفوظ أيض

 :مظان متييز املفرد
  .) املساحة– الوزن –الكيل ( : املقادير−١
ِرش(  . )اًا لبنًكوب ُ املريضَبَ

 . إلزالة إهبامه)البنً( لتمييز وجاء ا,دل عىل الكيل :اًكوب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٣٧٥(

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره رشب
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املريض

 . الفتحة الظاهرةهمفعول به منصوب, وعالمة نصب اًكوب
 .الفتحة الظاهرةمتييز منصوب, وعالمة نصبه  اًلبن

 . )اًا أرضًفدان ُتْزرع(
 . إلزالة إهبامه)اًأرض( وجاء التمييز ,دل عىل مساحة :اًفدان

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري , التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة;فعل ماض, مبني عىل السكون زرعت

 .اعلمتصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع ف
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًفدان
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًأرض
 : شبه املقادير−٢
  .)ً عسالًجرة ُاشرتيت(

 .فاحتاجت إىل التمييز إلزالة اإلهبام ,وإنام تشبه املقادير ,ليست من املقادير :جرة
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــــاإعراهبــــــــ الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة اشرتيت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به منصوب, جرة
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متييز منصوب, ًعسال

 



  

  )٣٧٦(

 JאW 
 . أو باإلضافة)من( وجيوز جره بـ ,وز نصبهجي
  .)ٍ قمحَ صاعُاشرتيت(
 .)ٍ قمحْمنا ًاشرتيت صاع(
 . التمييز جمرور باإلضافة:)صاع قمح(
 .)من( التمييز جمرور بـ :)ا من قمحًصاع(

 :اإلعراب
 إعراهبـــــــــــــــــــــــــــــــا ةالكلم
 .سبق إعرابه اشرتيت
 .وهو مضاف ,, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب صاع
 . مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)متييز جمرور باإلضافة( قمح

 إعراهبـــــــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًصاع
 .راب ال حمل له من اإلع,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار , اسم جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره)متييز جمرور بمن( قمح

 . )اًكائن(واملجرور متعلقان بنعت حمذوف, تقديره 
  :ا باإلضافةًا جمرورًعرشة يكون مجع متييز األعداد من ثالثة إىل − ٣
 .)ٍ كتبُعندي ثالثة(

 .ضافةوهو مجع جمرور باإل ,)ثالثة(متييز لـ  :كتب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
مفعول فيه ظرف مكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة املقـدرة عـىل مـا قبـل  عندي

واليـاء .  وهو مضاف, منع من ظهوره انشغال املحل باحلركة املناسبة للياء,الياء



  

  )٣٧٧(

 متعلـق  والظـرف,جر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل
 .بخرب مقدم حمذوف, تقديره موجود

 . وهو مضاف,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ثالثة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة كتب

 :اًا منصوبً تسعة وتسعني يكون مفردمتييز األعداد من أحد عرش إىل
  .)اً طالبَ وثالثونٌ مخسةِيف الفصل(

 . منصوبمتييز :اًطالب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)يف(اسم جمرور بـ  الفصل
 .تقديره موجود باخلرب املقدم املحذوف,

 .عه الضمة الظاهرةمبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رف مخسة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 ألنه ملحـق بجمـع ;وعالمة رفعه الواو اسم معطوف عىل مخسة, مرفوع مثله, ثالثون
 .املذكر السامل

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًطالب
 :اًرا جمروًومضاعفاهتا يكون مفرد واأللف متييز املائة −
 .)ٍرجل ُ مائةَ احلفلَحرض(

 .متييز جمرور باإلضافة :رجل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٣٧٨(

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره حرض
 .مفعول به مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احلفل
 . وهو مضاف,هرةفاعل مؤخر, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظا مائة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة رجل

 ألهنا كناية عن عدد جمهـول اجلـنس واملقـدار; من متييز العدد متييز كم االستفهامية
 :وهي نوعان

 :ومتييزها مفرد منصوب وتفيد السؤال عن العدد : كم االستفهامية−أ
 ). ? قرأتاً كتابكم(

 .متييز منصوب :اًكتاب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .نصب مفعول به اسم استفهام, مبني عىل السكون, يف حمل كم
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب

 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت
 .رفع فاعليف حمل  متصل, مبني عىل الفتح,

 :ًومتييزها جمرور باإلضافة دائام ,وتفيد التكثري : كم اخلربية−ب
 . )عندي ٍكم قلم(

 .متييز جمرور باإلضافة :قلم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وهو مضاف, اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ,خربية تفيد التكثري كم
 .رور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه جم قلم



  

  )٣٧٩(

مفعول فيه ظرف مكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة املقـدرة عـىل مـا قبـل  عندي
 واليـاء .غال املحل باحلركة املناسبة للياء وهو مضافت منع من ظهورها اش,الياء

والظـرف متعلـق  .جر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل
 .قديره موجود وت,باخلرب املحذوف

 : ما دل عىل مماثلة− ٤
  .)ًعلامثيل ِ مَأنت(

 .متييز منصوب لكلمة مثل :ًعلام
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ أنت
هـا اشـتغال  منع من ظهور,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل آخره مثيل

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل   واليـاء, وهو مـضاف,املحل باحلركة املناسبة للياء
 .السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 : ما دل عىل مغايرة−٥
 .)اًرْ قدَكُ غريُإنه( 

 . متييز منصوب لكلمة غري:اًقدر
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 :واهلـاء ال حمل لـه مـن اإلعـراب, ,مبني عىل الفتح حرف توكيد ونصب, :إن إنه

 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب اسم إن
 ضـمري والكـاف , وهو مـضاف,خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة غريك

 .متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًقدر



  

  )٣٨٠(

 فيأيت التمييز لتعيـني ;كل اسم يدل عىل ذات صاحلة ألن تصنع منه مواد خمتلفة − ٦
 .املادة التي صنعت منها هذه الذات

  .)ًفضة ٌعندي خاتم(
 .متييز دال عىل املادة التي صنع منها اخلاتم :فضة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 منـع ,عالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخرهمفعول فيه ظرف مكان منصوب, و عندي

 ضـمري واليـاء , وهو مـضاف,من ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء
 والظرف متعلق بخرب مقدم ,متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .تقديره موجود حمذوف,
 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خاتم
 .يز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمتي فضة

WאW 
 . أو غري حمول,حمول :وهو قسامن

 :وهو أنواع , متييز النسبة املحول−أ 
  : حمول عن فاعل:األول

 .)اًنفس ٌ حممدَطاب( 
 .)طابت نفس حممد( :ألن األصل; متييز حمول عن فاعل :اًنفس

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــاإعراهبـــــــــ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره طاب
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممد
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًنفس



  

  )٣٨١(

 : حمول عن املفعول:الثاين
 . )اً ليمونغرست األرض( 

 .)ليمون األرضغرست ( ألن األصل; متييز حمول عن املفعول :اًليمون
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة غرست

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة األرض
 .صبه الفتحة الظاهرةمتييز منصوب, وعالمة ن اًليمون

 :بتدأاملحمول عن : الثالث
  .)اًعهد ِ أوىف الناسُالعرب(

 .) العهودعهدهم أوىف( والتقدير ,متييز حمول عن املبتدأ :اًعهد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة العرب
 منـع مـن ظهورهـا ,رفعه الضمة املقـدرة عـىل األلـفخرب مرفوع, وعالمة  أوىف

 . وهو مضاف,التعذر
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الناس
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًعهد

 : متييز نسبة غري حمول−ب
 .ويغلب أن يقع يف أسلوبني إنشائيني , عن يشءًوهو الذي ليس منقوال

 :ب التعجب أسلو−١



  

  )٣٨٢(

 . ) !اًشاعر َكَما أفصح(
 .متييز نسبة غري حمول يف صيغة التعجب :اًشاعر

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .رفع مبتدأ يف حمل مبني عىل السكون, نكرة تامة بمعنى يشء, ما
ري فعل ماض جامد إلنشاء التعجب, مبني عىل الفتح الظـاهر, والفاعـل ضـم أفصحك

 والكاف ضمري متصل, مبني عـىل ,ا لألصلً خالف)هو(ا, تقديره ًمسترت وجوب
يف حمـل رفـع خـرب للمبتـدأ ) أفصحك( ومجلة ,الفتح, يف حمل نصب مفعول به

 .)ما(
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًشاعر
  .)!اًفارس ُهُّ درهللاِ(

 . بز نسبة غري حمول يف صيغة التعجمتيي :اًفارس
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
لفـظ اجلاللـة : اهللا . ال حمل له مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس هللا

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,اسم جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظـاهرة
 .بخرب مقدم حمذوف, تقديره كائن

 ضـمري واهلاءة رفعه الضمة الظاهرة, وهو مضاف, مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالم دره
 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًفارس
 : أسلوب املدح والذم− ٢
  .)ًشيمة ُ الصربَنعم( 

 .متييز غري حمول يف أسلوب املدح والذم :شيمة



  

  )٣٨٣(

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــاإعراهبـــــــــ الكلمة

, مبني عىل الفتح الظاهر, والفاعل ضـمري مـسترت حفعل ماض جامد إلنشاء املد نعم
 . )يفرسه التمييز(ا, تقديره هو ًوجوب

 يف حمـل رفـع )نعـم( : ومجلة,مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الصرب
 .خرب للمبتدأ

 .الظاهرةمتييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة  شيمة
 .)اًرسور ُ القلبَامتأل(

 .متييز غري حمول :اًرسور
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره امتأل
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القلب
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًرسور
والنعـت ال يتقـدم عـىل  ,مثل النعت يف اإليضاحألنه  ;مييز ال يتقدم عىل عاملهالت
 .عامله

 .)َ عرشينُ اشرتيتاًكتاب ( :فال نقول
  .)اًكتاب َ عرشينُاشرتيت( يف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة اشرتيت

 .يف حمل رفع فاعل متصل مبني عىل الضم,
 . ألنه ملحق بجمع املذكر السامل;مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء عرشين



  

  )٣٨٤(

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب

õbärnüa@ @

 أي إخـراج مـا بعـد ;أي إخراج بعـض مـن كـل ;ختصيص صفة عامة :االستثناء
 .اء من حكم ما قبلهااالستثنحرف 

õbärnüa@æb×‰cZ@ @

 .املستثنى منه −١
 .املستثنى −٢
 .أداة االستثناء −٣

õbärnüa@paë…cZ@IügLË@,ôì@Lb‘by@Lý@La†Ç@H@N@ @

 . )اًسعد إال ُالطالب َنجح(
 .الطالب :املستثنى منه
 .إال :أداة االستثناء

 .سعد :املستثنى
 :اإلعراب

 ـــــاإعراهبـــــــــــــــــــــ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره نجح

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف استثناء إال

 .مستثنى منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًسعد



  

  )٣٨٥(

M@i@õbärnüa@‰ì•IügHZ@ @
 :صور يأيت عليها ثالث )إال(لالستثناء بـ 

 .اًا موجب تام−أ 
 .اا منفي تام−ب
 .غَّ االستثناء املفر−جـ
 : االستثناء التام املوجب−أ

 .)تام األركان( اًيعني أن يكون املستثنى منه مذكور :تام
  .)مل يسبق بنفي أو هني أو استفهام( أي مثبت :موجب

 :سواء كان االستثناء ;املستثنى نصب حكم االستثناء التام املوجب وجوب −
 :ي املستثنى من جنس املستثنى منهأ :ً متصال−١
 . )ًفصالقرأت الكتاب إال ( 

 .ألن االستثناء تام موجب متصل; مستثنى منصوب :ًفصال
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اء ضـمري  والتـ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكتاب

 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف استثناء إال
 .مستثنى منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًفصال
 :ستثنى ليس من جنس املستثنى منهأي امل :اً منقطع−٢
 . )ْمُهَ إال حقائبُ الطالبَاءج(

 .ألن االستثناء تام موجب منقطع;  مستثنى منصوب:حقائبهم
 :اإلعراب



  

  )٣٨٦(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره,فعل ماض جاء

 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,فاعل مرفوع الطالب
 . ال حمل له من اإلعراب,كون مبني عىل الس,حرف استثناء إال

 ضـمري واهلـاء وهو مـضاف, , وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,مستثنى منصوب حقائبهم
عالمـة مجـع الـذكور  واملـيم ,متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليـه

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مبني عىل السكون
 :االستثناء التام املنفي −ب
 ًكام جيوز أن يكـون بـدال ,االسم عىل أنه مستثنى نصب ه جوازالقاعدة العامة في −

 .من املستثنى منه فيتبعه يف إعرابه
  :متصل

 . )سعيد/ اًسعيد املدعوون إال ِلِصَمل ي(
ألن االسـتثناء تـام ; والرفـع عـىل البدليـة ,جاز فيه النصب عىل االستثناء :اًسعيد

 .منفي
 : اإلعراب

 ـــــــــــاإعراهبـــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,جزم, مبني عىل السكونوحرف نفي وقلب  مل

وحـرك الـسكون لتفـادي , وعالمة جزمه السكون ,)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يصل
 .التقاء الساكنني

 والنـون عـوض عـن , ألنه مجع مـذكر سـامل;وعالمة رفعه الواو فاعل مرفوع, املدعوون
 .فردالتنوين يف االسم امل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استثناء مبني عىل السكون إال
 .مستثنى منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًسعيد



  

  )٣٨٧(

 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)املدعوون(بدل من  سعيد
 :منقطع

 .)ٌفرس/ اًفرس إال ُ اجلنودَما رجع( 
 ألن االسـتثناء ;رفع عـىل البدليـةوال ,جاز فيه النصب عىل االستثناء :فرس/اًفرس
 .تام منفي

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره رجع
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلنود
 بالنفي والنقص يفيد القرص, مبني عـىل الـسكون, ال ُهُلَمَ عَضِقُحرف استثناء ن إال

 .حمل له من اإلعراب
 .مستثنى منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًفرس
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)اجلنود(بدل من  فرس

 : االستثناء املفرغ−جـ 
 ال )إال(يف هذه احلالة تكـون و ,اوال يكون إال منفي ,وهو الذي حذف منه املستثنى

فريفـع وينـصب وجيـر ; فيتسلط العامل الذي قبلها عـىل العمـل فـيام بعـدها; عمل هلا
 .حسب موقعه من اجلملة

ٌ وما حممد إال رسول{  ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ  .]١٤٤ :آل عمران[ } َ
وهـو ( يعرب حسب موقعه من اجلملة ,اسم وقع بعد إال يف استثناء مفرغ :رسول
 .حرف استثناء نقض عمله بالنفي والنقص يفيد احلرص :عرب إالوت ,)هنا خرب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٣٨٨(

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,استئنافية و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما

 .رةمبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاه حممد
 عمله بالنفي والنقص يفيد احلرص, مبني عـىل الـسكون ال َضِقُحرف استثناء ن إال

 .حمل له من اإلعراب
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رسول

 . )َّ احلق إالْال تنرص( − 
وهو هنا ( اسم وقع بعد إال يف استثناء مفرغ يعرب حسب موقعه من اجلملة :احلق
 .)مفعول به
 :راباإلع
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,ناهية جازمة ال
ا, ً والفاعل ضـمري مـسترت وجوبـ,جزمه السكون, وعالمة جمزومفعل مضارع  تنرص

 .أنتتقديره 
 ال , مبني عىل الـسكون,حرف استثناء نقض عمله بالنفي والنقص يفيد احلرص إال

 .حمل له من اإلعراب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة احلق

üg@paìdi@õbärnüaZ@ @
 :وتنقسم أخوات إال من حيث عملها إىل ثالثة أقسام

 .)غري وسو(  ومها,ً ما خيفض دائام:األول −
 .ًدائام باإلضافة )جمرور( وما بعدمها خمفوض ,)إال(ومها يعربان إعراب املستثنى بـ 

 : استثناء تام موجب−أ
 .)ِ الذهبَ غريُ املعادنُتصدأ(



  

  )٣٨٩(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة تصدأ
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املعادن
 .و مضاف وه,مستثنى منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة غري

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الذهب
 : استثناء تام منفي−ب

 . )ٍ زيدسو ُ الطالبِمل يأت(
والرفـع عـىل   جيـوز يف سـو النـصب عـىل االسـتثناء,)منفي( استثناء تام سالب

 .البدلية
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .زم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف نفي وقلب وج مل

 ألنـه ;, وعالمة جزمه حذف حرف العلـة مـن آخـره)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يأت
 .معتل اآلخر

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
منـع مـن ,اسم مستثنى منصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة املقـدرة عـىل األلـف سو 

 .هو مضاف و,ظهورها التعذر
منـع مـن ,وعالمة رفعه الـضمة املقـدرة عـىل األلـف بدل من الطالب مرفوع, سو 

 . وهو مضاف,ظهورها التعذر
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة زيد

 : استثناء مفرغ−جـ 



  

  )٣٩٠(

 . )ٍ زيدُ غريَما جاء( 
 .ناء املفرغوقد أخذت إعراب االسم الذي بعد إال يف االستث , مرفوعفاعل :غري

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء
 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة غري
 .ظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة ال زيد

  .)ٍ كتاب سوْمل أقرأ(
وقد أخذت إعراب االسم الذي بعـد إال يف االسـتثناء  ,مفعول به منصوب :سو

 .املفرغ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي وقلب وجزم, مبني عىل السكون مل

 والفاعـل ضـمري ,جزمه السكون الظـاهر وعالمة )مل(فعل مضارع جمزوم بـ  أقرأ
 . أنا:مسترت وجوبا تقديره

مفعول به منصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة املقـدرة عـىل األلـف منـع مـن  سو
 . وهو مضاف,ظهورها التعذر

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة كتاب
 ,جـر جيـر مـا بعـدهوتارة أخر حرف  , ينصب ما بعده تارةًما كان فعال :الثاين −
مـا بعـدها  نـصب,  تعـني)مـا املـصدرية(إال إذا اقرتنت بـ ; ) حاشا, عدا,خال( :وهو

 .فال جيوز أن تدخل عىل حرف; ألن ما املصدرية حرف ;وامتنع اجلر



  

  )٣٩١(

 .)ِالكسول/ َحاشا الكسول ُ الطالبَفاز( 
ا ا ومـا بعـدهً ماضـيًفيجـوز أن تكـون فعـال; )مـا املـصدرية(مل تـسبق بــ  :حاشا
 .أو حرف جر وما بعدها جمرور ,منصوب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فاز
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل آخره للتعذر, والفاعل ضـمري مـسترت  حاشا

 .ا لألصلً خالف;ا, تقديره هوًوجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكسول
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون حاشا

وال حيتاج هـذا احلـرف ( وعالمة جره الكرسة الظاهرة )حاشا(اسم جمرور بـ  الكسول
 .) إىل تعليقهمع جمرور

 إذا )خـال( و)عـدا (  وهـو,رج املـستثنى عـن النـصبوهو الذي ال خي :الثالث −
 .)ما(سبقت بـ 

  .)اًعدا فائز ما َ الفائزينُأكرمت(
مـا (ألن عـدا سـبقت بــ  ;اًوال يكـون إال منـصوب ,مفعول بـه للفعـل عـدا :اًفائز
 .فال جيوز أن تكون حرف جر; )املصدرية

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة أكرمت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 والنـون عـوض , ألنه مجع مذكر سـامل;مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء الفائزين



  

  )٣٩٢(

 .عن التنوين يف االسم املفرد
 .عرابحرف مصدري, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإل ما
 والفاعل ضـمري مـسترت ,فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر عدا

 .ا لألصلً خالف;ا, تقديره هوًوجوب
, )ما عـدا( ومجلة ,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره اًفائز

 ). الفائزين(يف حمل نصب حال من املستثنى منه 
ورأيـت أن أورد  , ومل يرد يف تفاصيل البحـث, يف اخلالصةهذا الباب ورد :الرابع

 . عليهًمثاال
واملنـصوب بعـدمها خـرب هلـام  ,فيستثنى هبام قد يأتيان بمعنى إال :ال يكون و,ليس

 .هوتقديره  ,اًواسمهام ضمري مسترت وجوب
 . )اً زيدَليس ُ الطالبَفاز(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .سبق إعراهبا فاز الطالب

 واسمه ضمري مسترت ,معنى إال, مبني عىل الفتح الظاهربفعل ماض ناقص  ليس
 .ا لألصلً خالف)هو(وجوبا, تقديره 

 .خرب ليس منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًزيد
 .حال من الطالبنصب  يف حمل :)اًليس زيد( مجلة



  

  )٣٩٣(
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 :حروف اجلر هي كام ذكرها ابن مالك −
 − رب − منـذ − مذ − عىل − عن − يف − عدا − حاشا − خال − حتى − إىل −من «
 . » متى− لعل − الباء − الكاف − التاء − الواو − كي −الالم 

ألهنـا مـن بـاب  ;) عـدا− حاشـا −خـال  ( :ومل يذكر ابن هشام من حروف اجلـر
 .ألهنا شاذة; ) لوال− كي − متى −لعل ( االستثناء
M@Š¦a@ÒëŠy@âbÓcZ@ @
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 :تنقسم حروف اجلر باعتبار ما وضعت عليه إىل

 . الواو− الالم − الكاف − التاء −الباء  :)عىل حرف واحد(  أحادية−١
  .)ِ بالقلمُكتبت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,عل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةف كتبت

 .رفع فاعل يف حمل متصل مبني عىل الضم,
اسـم جمـرور : القلم . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل الكرس:الباء بالقلم

 .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة , واجلار واملجرور متعلقان بالفعل كتب
  .)َّ ألذاكرناهللاِت(

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٣٩٤(

لفـظ : اهللا . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,م, مبني عىل الفتحَسَ حرف جر وق:التاء تاهللا
اجلاللة مقسم به اسم جمرور بالتـاء, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار 

 .واملجرور متعلقان بفعل حمذوف, تقديره أقسم
 . ال حمل له من اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الالم واقعة يف جواب القسم ألذاكرن

فعل مضارع مبني عىل الفتح ملبارشته نون التوكيـد الثقيلـة, والفاعـل : أذاكرن
نون التوكيد الثقيلة حـرف مبنـي عـىل : والنون .ا تقديره أناًضمري مسترت وجوب

 .الفتح, ال حمل له من اإلعراب
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ابتدائية ):أقسم باهللا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية واقعة يف جواب القسم ):ألذاكرن( مجلة
 .) مذ− يف − عن −من  ( وهي ما وضعت عىل حرفني : ثنائية−٢
  .)ِيف املساء َ الكتابُقرأت( 

 :اإلعراب
 ـــــــــــــاإعراهبـــــــــــــ الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكتاب

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة, )يف(اسم جمرور بـ  املساء

 .بالفعل قرأت
 .) منذ− عىل −إىل ( وهي ,وهي ما وضعت عىل ثالثة أحرف : ثالثية−٣
ً إىل اهللاَِّ مرجعكم مجيعا{ ُِ َ ْ ْ َُ ِ َ  .]٤٨: املائدة[ } ِ

 :اإلعراب



  

  )٣٩٥(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,سكونحرف جر, مبني عىل ال إىل
 واجلـار ,, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)إىل(لفظ اجلاللة اسـم جمـرور بــ  اهللا

 . وتقديره كائن,واملجرور متعلقان بخرب مقدم حمذوف
 والكـاف , وهـو مـضاف,مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة مرجعكم

 عالمـة مجـع واملـيم ,اف إليـهضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مـض
 . ال حمل له من اإلعراب,الذكور حرف مبني عىل السكون

 منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة )من الـضمري الكـاف يف مـرجعكم(حال  اًمجيع
 .الظاهرة

 . )حتى(وهي ما وضعت عىل أربعة أحرف وهي  : رباعية−٤
  .)ِحتى النجاح ُّسأجد(

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــاإعراهبـــــــــ الكلمة
فعـل : أجـد . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,السني حرف استقبال, مبني عىل الفتح سأجد

ا, ًمضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعل ضمري مـسترت وجوبـ
 .تقديره أنا

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون حتى
 واجلار واملجـرور متعلقـان بالفعـل ,ة الظاهرةاسم جمرور, وعالمة جره الكرس النجاح

 .أجد

WW 
 يف  − عـىل − عن − إىل −من  ( :وهي , أي جير االسم الظاهر والضمري;مشرتك −١

 . ) الالم−الباء  −
ْ ريض اهللاَُّ عنهم{  َُ ْ َ َ  .]٨ :البينة[ } ِ



  

  )٣٩٦(

 : اإلعراب
 ـــــاإعراهبـــــــــــــــــــــ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره ريض
 .لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اهللا

 ضـمري :اهلـاء , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,عن حرف جر, مبني عىل الـسكون عنهم
عالمـة مجـع الـذكور  واملـيم ,متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلـر

 واجلـار واملجـرور متعلقـان , ال حمل له من اإلعراب, السكونحرف مبني عىل
 .بالفعل ريض

 − منـذ − مـذ −رب  (:  وهـي,السـم الظـاهر وال جيـر الـضمريجير ا : خمتص−٢
  .)تاء القسم − واو القسم − حتى −الكاف 

 :ومن هذه األحرف ما له دخول خاص
 :خيتصان بجر أسامء الزمانو : منذ, مذ−أ
 .)ِ شهرينُمنذ اً زيدُما رأيت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة رأيت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .ة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب, وعالم اًزيد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل الضم منذ

 والنون عوض عن التنوين يف االسم , ألنه مثنى;اسم جمرور, وعالمة جره الياء شهرين
 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل رأيت,املفرد

 :) التاء−الواو  (: ِمَسَ منها ما خيتص بالق−ب



  

  )٣٩٧(

 .) للمعايلَّ ألسعنيواهللاِ(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
لفـظ : اهللا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الواو حرف جر وقسم, مبني عىل الفتح واهللا

اسم جمرور بالواو, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة, واجلـار ) مقسم به(اجلاللة 
 .واملجرور متعلقان بفعل حمذوف, تقديره أقسم

فعل مضارع, مبني عىل الفـتح ملبارشتـه : أسعني .الالم واقعة يف جواب القسم ألسعني
ا, تقديره أنا, والنون للتوكيـد ً والفاعل ضمري مسترت وجوب,نون التوكيد الثقيلة

 .حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب
اسم جمـرور  :املعايل . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للمعايل

ل, واجلار واملجرور متعلقان َقِّبالالم, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل آخره للث
 .بالفعل أسعى

 :)رب( وهو : منها ما خيتص بالنكرات−ـج
  .)ٍ ميعادِ ألفْنِ مٌخري ٍةَفْدُ صَّبُر(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,بني عىل الفتححرف جر شبيه بالزائد, م رب
 .ا عىل أنه مبتدأً, مرفوع تقدير)رب(ا بـ ًاسم جمرور لفظ صدفة
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره خري
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
اجلـار و ,اف وهـو مـض, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)مـن(اسم جمرور بـ  ألف

 .واملجرور متعلقان باخلرب خري
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره ميعاد
 :) حتى−الكاف  ( : وهو, منها ما جير كل ظاهر−د



  

  )٣٩٨(

 .)ِحتى النجاح ُّسأجد(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : أجـد . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,حالسني حرف استقبال, مبني عىل الفت سأجد

ا, ًمضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعل ضمري مـسترت وجوبـ
 .تقديره أنا

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر وغاية, مبني عىل السكون حتى
 واجلار واملجرور متعلقان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)حتى(اسم جمرور بـ  النجاح

 . أجدبالفعل

M@Š¦a@ÒëŠy@ïãbÈßZ@ @
  : منها,وتفيد العديد من املعاين )من(
 . أي مسبوقة بنفي واستفهام;وتفيده حني تكون زائدة : التوكيد−١
ُ هل من خالق غري اهللاَِّ{  ْ َ ٍ ِ َِ ْ  .]٣ :فاطر[} َْ

 . وتفيد التوكيد, باستفهامْتَقِبُ س,زائدة :من
 :اإلعراب

 ــــــــاإعراهبــــــــــــــــــ الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استفهام, مبني عىل السكون هل
 . ال حمل له من اإلعراب,, مبني عىل السكون)يفيد التوكيد(حرف جر زائد  من

 مبتـدأ : وجيـوز أن نقـول,ا عىل أنه مبتـدأً, مرفوع تقدير)من(ا بـ ًاسم جمرور لفظ خالق
 .اً, مرفوع تقدير)من(ا بـ ًجمرور لفظ

 . وهو مضاف, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة,خرب مرفوع ريغ
 .لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اهللا

 :وتفيده حني تدخل عىل ظرف مكان أو زمان : الظرفية– ٢



  

  )٣٩٩(

ِ أروين ماذا خلقوا من األرض{ ْ َ َُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ِ  .]٤٠: فاطر[ } َ
 . مكانألهنا دخلت عىل ظرف; تفيد الظرفيةمن 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
أو ( مـن األفعـال اخلمـسة ه ألن مـضارع;فعل أمر, مبنـي عـىل حـذف النـون أروين

 ضمري متصل مبني عـىل الـسكون, يف حمـل رفـع والواو) التصاله بواو اجلامعة
 اليـاءو , للوقاية حرف مبني عىل الكرس ال حمل له مـن اإلعـرابوالنون ,فاعل

 .نصب مفعول به ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل
 .اسم استفهام, مبني عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به مقدم للفعل خلقوا ماذا

 ضمري متـصل مبنـي والواو ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة خلقوا
 ال , السكونمبني عىل  واأللف للتفريق حرف,رفع فاعل عىل السكون, يف حمل
 .حمل له من اإلعراب

 ال حمـل لـه ,ا اللتقاء الساكننيً منع;ك بالكرسِّرُ ح,حرف جر مبني عىل السكون من
 .من اإلعراب

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  األرض
 .بالفعل خلقوا

 : البدل− ٣
ُّ أرضيتم باحلياة الد{ ُِ َِ ْ ََْ ِ ِنيا من اآلخرةَ ِ َِ َْ َ  .]٣٨ :التوبة[} ْ
 .)هنا تدخل عىل املرتوكأواألغلب يف الباء ( تفيد البدل :من

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعـل : رضـيتم.اهلمزة حرف استفهام, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب أرضيتم

 ضمري متـصل, والتاء ,لفاعل املتحركةماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء ا
 عالمة مجع الذكور حـرف مبنـي عـىل وامليممبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل,
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 .السكون, ال حمل له من اإلعراب
اسـم جمـرور : احلياة . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس باحلياة

 .جرور متعلقان بالفعل رضيتمبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار وامل
 منع من ظهورهـا ,صفة للحياة جمرور, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف الدنيا

 .التعذر
 ال حمـل لـه ,ا اللتقاء الساكننيً منع; بالفتحَكِّرُ ح,حرف جر, مبني عىل السكون من

 .من اإلعراب
 واجلار واملجرور ,خرهآ عىل , وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  اآلخرة

 .)رضيتم(متعلقان بالفعل 
 :داء الغاية املكانية والزمانية ابت−٤
  .)ِ إىل املدينةَ مكةْنِم ُتْخرج(

 .أفادت ابتداء الغاية املكانية :من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,ل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـ خرجت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 ألنـه ممنـوع مـن ;وعالمة جره الفتحة نيابـة عـن الكـرسة ,)من(اسم جمرور بـ  مكة

 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل خرجت, للعلمية والتأنيث;الرصف
 . ال حمل له من اإلعراب, جر, مبني عىل السكونحرف إىل

 واجلار واملجرور متعلقان ,هاسم جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخر املدينة
 .بالفعل خرجت

 : التبعيض−٥
َّ ومن الناس من يقول آمنا{ ََّ َ َُ ُ ْ َ َِ  .]٨ :البقرة[ } ِ
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 .حرف جر أفاد التبعيض :من
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــــــــاإعراهبـــــ الكلمة
حـرف : مـن . ال حمل له مـن اإلعـراب,الواو حرف استئناف, مبني عىل الفتح ومن

 مبنـي عـىل : وجيـوز أن نقـول,جر, مبني عىل الفتح, ال حمل لـه مـن اإلعـراب
 . بالفتحَكِّرُ أو مبني عىل السكون, ح,الفتح

اجلار واملجرور متعلقـان  و,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)من(اسم جمرور بـ  الناس
 .)موجود(بخرب مقدم حمذوف, تقديره 

ضـمري  والفاعـل رفع مبتدأ مـؤخر, يف حمل اسم موصول, مبني عىل السكون, من
 مجلة فعلية صلة املوصول, ال حمل هلا ):يقول(ومجلة . تقديره هو ا,ًمسترت جواز
 .من اإلعراب

 ضـمري ونـا ,الدالة عىل الفاعلني )نا(فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بـ آمنا
 مجلـة فعليـة, يف ):آمنـا( ومجلـة .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 .)مفعول به(حمل نصب مقول القول 
 : بيان اجلنس−٦
ٍ ويطاف عليهم بآنية من فضة{ ِ ِ ٍ َِّ ْ َ ََ ْ ْ ُِ ِ َ ُ  .]١٥ :اإلنسان[} َ
 .حرف جر أفادت بيان اجلنس :من

 :اإلعراب
 اهبــــــــــــــــــــــــــاإعر الكلمة
فعـل : يطـاف . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الواو حرف عطف, مبني عىل الفتح ويطاف

 .مضارع مبني للمجهول مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ضمري تصل, : هم . حرف جر, مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر:عىل عليهم

ف اجلر, واجلار واملجرور متعلقـان بالفعـل مبني عىل السكون, يف حمل جر بحر
 .يطاف
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اسـم جمـرور : آنيـة . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر مبني عىل الكرس بآنية
 واجلار واملجرور يف حمل رفع نائب فاعـل ,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة

 .للفعل يطاف
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  ضةف

 . كائنة:بمحذوف نعت آلنية, تقديره

 :تفيدو )إىل (−
 : انتهاء الزمان واملكان−١
ِ ثم أمتوا الصيام إىل الليل{  ْ َ َ ََّّ َ ِ ِّ ُّ ِ َ  .]١٨٧ :البقرة[ } ُ

 .حرف جر يفيد انتهاء الغاية الزمانية :إىل
 :راباإلع
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح ثم
والـواو ضـمري متـصل  ,فعل أمر, مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعـة أمتوا

للتفريـق حـرف مبنـي عـىل   واأللـف,رفـع فاعـل يف حمـل مبني عىل السكون,
 .عراب ال حمل له من اإل,السكون

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الصيام
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون إىل

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)إىل(اسم جمرور بـ  الليل
 .بالفعل أمتوا

 : املصاحبة−٢
َّ رب السجن أحب إيل{ َ ِ ُّ َ ُ ْ َِّ ِّ  .]٣٣ :سفيو[ } َ
 .حرف جر يفيد املصاحبة :إىل
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 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

وعالمة نصبه الفتحـة  منصوب, )يا( :مناد مضاف بأداة نداء حمذوفة تقديرها رب
 .اًظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء املحذوفة ختفيف  منع,املقدرة

 .مة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مرفوع, وعال السجن
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أحب
ضـمري  واليـاء , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل الـسكون:إىل إىل

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلـر يف حمل متصل, مبني عىل الفتح,
 . )أحب(باخلرب 

 :تفيدو :)عن(
  : املجاوزة−١
 .)ِ القوسِنَ عَهمرميت الس( 

 .حرف يفيد املجاوزة :عن
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء , التصاله بتاء الفاعل املتحركـة;فعل ماض, مبني عىل السكون رميت

 .رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم, يف حمل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة السهم

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون نع
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عن(اسم جمرور بـ  القوس

 .بالفعل رميت
  :)من(  بمعنى− ٢
ِ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده{ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََ َّْ ُ ََّ { ]٢٥: الشور[. 
 .حرف جر بمعنى من :عن
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 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,استئنافية حرف, مبني عىل الفتح و
 .ضمري رفع, منفصل مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ هو

 اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع خرب  الذي
اعـل ضـمري مـسترت فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والف يقبل

 .ا, تقديره هوًجواز
 مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  التوبة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عن

, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف واهلاء ضـمري )عن(اسم جمرور بـ  عباده
جلـار واملجـرور متعلقـان  وا,جر مضاف إليه متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل

 .بالفعل يقبل
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية استئنافية ):هو الذي( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):يقبل مجلة
  :)عىل( بمعنى−٣
ِ ومن يبخل فإنام يبخل عن نفسه{ ِ ْ َ َّْ َ ْ ْ ْ َُ َْ ََ َ ََ ِ  .]٣٨  :حممد[ } َ
 . بمعنى عىلحرف جر :عن

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

اسـم : مـن . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الواو استئنافية ومن
 .رشط جازم, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ

وعالمـة جزمـه الـسكون الظـاهرة,  ألنه فعـل الـرشط,;فعل مضارع جمزوم يبخل
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 .ا, تقديره هوًمري مسترت جوازوالفاعل ض
 . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء رابطة جلواب الرشط فإنام

كافـة : مـا .حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب: إن
 حرف مبنـي عـىل الـسكون, ال حمـل لـه مـن , كفت إن عن العمل,ومكفوفة
 .اإلعراب

رفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت فعل مضارع م يبخل
 . هو:ا, تقديرهًجواز

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عن
 واهلـاء, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة, وهـو مـضاف, )عن(اسم جمرور بـ  نفسه

 واجلـار واملجـرور ,جر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل
 .متعلقان بالفعل يبخل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):من يبخل فإنام يبخل( مجلة
 .خرب للمبتدأ منرفع,  يف حمل ,مجلة فعلية ):يبخل( مجلة
جـزم  يف حمـل ,مجلة فعلية مقرتنة بالفاء الرابطة جلـواب الـرشط ):إنام يبخل( مجلة

 .جواب الرشط
  : البدلية−٤
ًال جتزي نفس عن نفس شيئا { ْ َ ٍ ْ َْ َْ َ ٌ ِ ْ َ  .]٤٨ :البقرة[} َ
 .حرف جر أفاد البدلية :عن

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نافية ال عمل هلا ال
مـن ظهورهـا  نع م,وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء فعل مضارع مرفوع, جتزي

 .الثقل
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 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة نفس
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عن
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عن(اسم جمرور بـ  نفس

 .بالفعل جتزي
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًشيئ

 :تفيدو )عىل( *
  :االستعالء

َ وعىل الفلك حتملون{ ُ ْ َْ ْ ُ ِ ُ َ َ  .]٢٢ :املؤمنون[ } َ
 .حرف جر أفاد االستعالء :عىل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)عىل(اسم جمرور بـ  الفلك
ْبالفعل حت  .ملونُ

 ألنه من األفعـال ;فعل مضارع, مبني للمجهول مرفوع, وعالمة رفعه ثبوت النون حتملون
 .رفع نائب فاعل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل .اخلمسة

 : الظرفية−٢
ٍدخل املدينة عىل حني غفلةَ و{ ِ َِ َْ َ ِ َ َ ََ َ  .]١٥ :القصص[ } ََْ

 .حرف جر يفيد الظرفية :عىل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
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 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
ا, ًفعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره, والفاعل ضمري مـسترت جـواز دخل

 .قديره هوت
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املدينة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
 واجلـار ,وهـو مـضاف ,وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة ,)عىل(اسم جمرور بـ  حني

 .واملجرور متعلقان بالفعل دخل
 .ظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة ال غفلة

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ):دخل( مجلة
 : بمعنى مع−٣
ِ وآتى املال عىل حبه{ ِّ ُ َ ََ َ َْ  . ]١٧٧ :البقرة[ } َ

 . حرف جر بمعنى مع:عىل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر, والفاعل ضـمري مـسترت  آتى
 . هو:ا, تقديرهًجواز

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املال
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
اجلـار و , وهـو مـضاف,, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة)عىل(اسم جمرور بـ  حبه

 ضمري متصل, مبني عىل الكـرس, يف حمـل واهلاء .واملجرور متعلقان بالفعل آتى
 .جر مضاف إليه

 : لالستدراك−٣



  

  )٤٠٨(

 .)هِ من إمهالِغمّ الرعىل َنجح(
 .حرف جر يفيد االستدراك :عىل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .تقديره هو ا,ًضمري مسترت جواز لفاعلوا فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر, نجح
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل

 واملجرور متعلقـان ر واجلا,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عىل(اسم جمرور بـ  الرغم
 .بالفعل نجح

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلـار , وهـو مـضاف,وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة, )من(اسم جمرور بـ  إمهاله

  .)الرغم(واملجرور متعلقان باملصدر 

 :تفيد :)يف(* 
  : الظرفية املكانية−١
ٌّ ولكم يف األرض مستقر{ ْ ُ ْ َْ َ ِ َ ْ ِ ُ َ  .]٢٤ :األعراف[ } َ
 .حرف جر يفيد الظرفية املكانية :يف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 حـرف الـالم . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الواو استئنافية لكمو
ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : كم .جر, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب

السكون, يف حمل جر بحرف اجلر, واجلار واملجـرور متعلقـان بمحـذوف خـرب 
 . كائن:مقدم, تقديره

 .ل له من اإلعراب ال حم,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ األرض



  

  )٤٠٩(

 .)مستقر(باسم املكان 
 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مستقر

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية مستأنفة ):لكم مستقر( مجلة
 : بمعنى عىل−٢
ِّ وألصل{ َ َُ ِبنكم يف جذوع النخلَ ْ َّ َِّ ُ ُ َِ ْ  .]٧١ :طه[ } ُ
 .حرف جر بمعنى عىل :يف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 ال حمـل لـه مـن ,الالم رابطة جلـواب قـسم مقـدر حـرف مبنـي عـىل الفـتح ألصلبنكم

 ,فعل مضارع مبني عىل الفتح ملبارشته نون التوكيد الثقيلة:  َّنَبّلَصُأ .اإلعراب
نون التوكيد الثقيلة حـرف مبنـي و .ا, تقديره أناًوالفاعل ضمري مسترت وجوب

ضمري متصل, مبني عـىل الـسكون, : كم .عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب
 .يف حمل نصب مفعول به

 .إلعراب ال حمل له من ا,حرف جر, مبني عىل السكون يف
اجلـار و , وهـو مـضاف,, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة)يف(اسم جمرور بـ  جذوع

 .)بِّصلُأ(واملجرور متعلقان بالفعل 
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة النخل

  :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة معطوفة عىل مجلة ابتدائية :مجلة القسم املقدر

 . ألهنا جواب القسم;هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية ):نكمألصلب( مجلة

  :وتفيد )رب(* 
 :  التكثري−١



  

  )٤١٠(

 .)ِ يف اآلخرةٌ يف الدنيا عاريةٍ كاسيةَّبُر (
 .حرف جر يفيد التكثري :رب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .ه من اإلعراب ال حمل ل,حرف جر شبيه بالزائد, مبني عىل الفتح رب
 منع من ظهورها اشـتغال املحـل ,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة كاسية

 .باحلركة املناسبة حلرف اجلر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار ,, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذر)يف(اسم جمرور بـ  الدنيا
 .علقان باسم الفاعل كاسيةواملجرور مت

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عارية
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجرور متعلقان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  اآلخرة
 .باسم الفاعل عارية

 : التقليل−٢
 .)ٍ ميعادِ ألفْ منٌ خريٍصدفة َّبُر(

 .حرف جر يفيد التقليل :رب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر شبيه بالزائد, مبني عىل الفتح َّبُر

 منـع مـن ظهورهـا اشـتغال املحـل ,مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة صدفة
 .باحلركة املناسبة حلرف اجلر

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خري



  

  )٤١١(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر مبني عىل السكون من
 وهـو مـضاف, واجلـار ,, وعالمة جـره الكـرسة الظـاهرة)من(اسم جمرور بـ  ألف

 .واملجرور متعلقان باخلرب خري
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة ميعاد

 :تفيد )الكاف(* 
  : التشبيه−١
 .)ِألسدكا ٌزيد(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
اسم جمرور : األسد . ال حمل له من اإلعراب,الكاف حرف جر, مبني عىل الفتح كاألسد

ان بمحـذوف بالكاف, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجـرور متعلقـ
 ).كائن(خرب, تقديره 

  : التعليل−٢
ْ واذكروه كام هداكم{ ُُ َ َُ َ ُ ََ  .]١٩٨ :البقرة[ } ْ

 . أي هلدايتكم;حرف جر يفيد التعليل :الكاف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,استئنافية حرف, مبني عىل الفتح و

 والـواو ضـمري متـصل, .بني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعـةفعل أمر م اذكروه
 يف , ضمري متصل, مبني عىل الضمواهلاء .يف حمل رفع فاعل مبني عىل السكون,
 .حمل نصب مفعول به

حـرف : مـا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جـر, مبنـي عـىل الفـتحالكاف كام



  

  )٤١٢(

 .مصدري, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 والفاعـل ضـمري مـسترت ,فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر هداكم

ضمري متصل, مبنـي عـىل الـسكون, يف حمـل نـصب, : كم . هو:تقديره ا,ًجواز
, )الكـاف(يف حمل جر بحرف اجلـر ) ما هداكم(مفعول به, واملصدر املؤول من 

 .كهدايتكم: والتقدير
 ):وتكون زائدة(التأكيد  −٣
ٌ ليس كمثله يشء{  ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ َ { ]١١ :الشور[. 

 .حرف جر زائد يفيد التوكيد :الكاف
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض ناقص, مبني عىل الفتح الظاهر ليس
خـرب : مثـل . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر زائد, مبني عىل الفتحالكاف كمثله

 وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخره, منع من ظهورهـا ليس مقدم منصوب,
ضمري متصل, : واهلاء . وهو مضاف,اشتغال املحل باحلركة املناسبة حلرف اجلر
 .مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه

 .اسم ليس مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يشء

  :)الالم(* 
  :معنى يفب −١
َ ونضع املو{ ُ ََْ َ ِازين القسط ليوم القيامةَ ِ ِ َِ َ َ ْْ ِْ ْ ََ  .]٤٧:األنبياء[ } ِ

 .الالم حرف جر بمعنى يف :ليوم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,استئنافية و



  

  )٤١٣(

رت فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـست نضع
 .ا, تقديره نحنًوجوب

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املوازين
 .نعت للموازين منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة القسط
اسـم جمـرور, : يوم . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس ليوم

ور متعلقان بالفعل هو مضاف, واجلار واملجرووعالمة جره الكرسة الظاهرة, 
 .نضع

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة القيامة
 :ُدْعَمعنى بب −٢
ِ أقم الصالة لدلوك الشمس{ ْ َّ ِ ِ ُِ ُ َ َ َّ ِ  .]٧٨ :اإلرساء[ } َ

 .الالم حرف جر بمعنى بعد :لدلوك
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والفاعـل ا اللتقـاء الـساكنني,ًك بالكـرس منعـِّرُ ح,لسكونفعل أمر, مبني عىل ا أقم

 .تقديره أنت ا,ًضمري مسترت وجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الصالة
اسـم جمـرور : دلـوك . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس لدلوك

اجلار واملجـرور متعلقـان و .بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف
 .بالفعل أقم

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الشمس
 :  امللكية−٣
ِ هللاَِِّ ما يف الساموات واألرض{  ْ َّ ََ ْ َ َِ َ  .]٢٦ :لقامن[ } ِ
 .فيد امللكيةيالالم حرف جر  :هللا



  

  )٤١٤(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

لفـظ اجلاللـة : اهللا . ال حمل له من اإلعراب,ف جر, مبني عىل الكرسالالم حر هللا
اسم جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجـرور متعلقـان 

 .)كائن(بمحذوف خرب مقدم, تقديره 
 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ مؤخر ما
 . من اإلعراب ال حمل له,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  واتالسام
 .بمحذوف صلة اسم املوصول

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .وات جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةاسم معطوف عىل السام األرض
 :كية شبه املل−٤
 .)ِحصانلل ُالرسج(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الرسج

اسـم : احلـصان . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس للحصان
جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقـان بـاخلرب 

 .)كائن(وف وتقديره املحذ
 : التعليل−٥
ٌ وإنه حلب اخلري لشديد{ ِ َِ ََّ ِ ْ َْ ُِّ ُ  .]٨ :العاديات[ } َِ

 .الالم حرف جر يفيد التعليل :حلب
 :اإلعراب



  

  )٤١٥(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
 ضمري واهلاء ال حمل له من اإلعراب, ,ىل الفتح حرف توكيد ونصب, مبني ع:إن إنه

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل نصب اسم إن
اسـم جمـرور : حـب . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس حلب

اجلـار واملجـرور متعلقـان و . وهو مضاف,بالالم وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 .باخلرب شديد

 .ور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه جمر اخلري
خـرب إن : شـديد . ال حمل له من اإلعراب,الالم املزحلقة حرف, مبني عىل الفتح لشديد

 .مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
 : التعدي−٦
ُ فعال ملا يريد{ ِ ُ َِ ٌ َّ  .]١٦ :الربوج[ } َ
 .)التقوية ( الالم حرف جر يفيد التعدية :ملا

 :اإلعراب
 عراهبــــــــــــــــــــــــــاإ الكلمة
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  مرفوع,)هو(خرب ملبتدأ سابق  فعال
اسـم موصـول, : ما . ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس ملا

 واجلار واملجـرور متعلقـان بـاخلرب .مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر
 .عالف) مبالغة اسم الفاعل(

فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  يريد
 . هو:ا, تقديرهًجواز

 . من اإلعرابا ال حمل هل,مجلة فعلية صلة املوصول ):يريد( مجلة
 : االنتهاء−٧



  

  )٤١٦(

َ كل جيري ألجل مسمى{ ُ ٍ َ َ ِ ِ ْ َ ٌّ  .]١٣ :فاطر[ } ُ
 .الالم حرف جر يفيد االنتهاء :ألجل
 :باإلعرا
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كل
فعل مضارع مرفوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  جيري

 .ا, تقديره هوًجواز
اسـم جمـرور : أجـل . ال حمل له مـن اإلعـراب,الالم حرف جر مبني عىل الكرس ألجل

 .وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل جيريبالالم, 
 .نعت ألجل جمرور, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذر مسمى

 :وتفيد )حتى(* 
 : االنتهاء−١
ِ سالم هي حتى مطلع الفجر{ ْ ََ ْ َِ ْ َ َ ٌ ََّ ِ  .]٥ :القدر[ } َ

 .حرف جر يفيد االنتهاء :حتى
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .خرب مقدم مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة سالم
 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ مؤخر هي
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف غاية وجر, مبني عىل السكون حتى
اجلـار و .و مـضاف وهـ,, وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة)حتى(اسم جمرور بـ  مطلع

 .واملجرور متعلقان باخلرب سالم
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الفجر



  

  )٤١٧(

 :) منذ− مذ(* 
 :وتفيدان الظرفية الزمنية

 .)ٍأسبوع ُمنذ ُهُما رأيت(
 .حرف جر يفيد الظرفية الزمانية :منذ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,في, مبني عىل السكونحرف ن ما
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة رأيته

 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل واهلاءمتصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل, 
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 . ال حمل له من اإلعراب,محرف جر يفيد الظرفية الزمانية, مبني عىل الض منذ
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)منذ(اسم جمرور بـ  أسبوع

 .بالفعل رأيته

 :فيدان القسموت: والتاء الواو* 
ْ وتاهللاَِّ ألكيدن أصنامكم{ َُ َ َ َْ ََ َّ ِ َ  .]٥٧ :األنبياء[ } َ

 .التاء حرف جر يفيد القسم :تاهللا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و

لفـظ : اهللا . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, مبني عىل الفتح, حرف جر وقسمالتاء تاهللا
, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره, )مقسم به(اجلاللة اسم جمرور بالتاء 
 . أقسم:ن بفعل حمذوف, تقديرهواجلار واملجرور متعلقا

 . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الالم رابطة جلواب القسم ألكيدن



  

  )٤١٨(

 والفاعـل ,فعل مضارع مبني عىل الفتح ملبارشته نون التوكيـد الثقيلـة: أكيدن
للتوكيد حرف مبني عىل الفتح, ال حمل  والنون .ا تقديره أناًضمري مسترت وجوب

  .ابله من اإلعر
ضـمري : كم . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة أصنامكم

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل
 .نصب يف حمل ,مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة سابقة ):أقسم تاهللا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية جواب القسم ):أكيدن( مجلة

 :وتأيت للمعاين اآلتية )الباء(* 
 : االستعانة−١
  .)ِلقلمبا ُكتبت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة كتبت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم
اسـم جمـرور : القلـم . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر مبني عىل الكرسالباء بالقلم

 ).كتب(بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل 
 : اإللصاق−٢
 .)ِّاللصب ُأمسكت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة أمسكت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل



  

  )٤١٩(

 . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر يفيد اإللصاق, مبنـي عـىل الكـرسالباء باللص
 واجلـار واملجـرور ,اسم جمرور بالباء, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة: اللص

 .متعلقان بالفعل أمسكت
 : الظرفية−٣
ُ ولقد نرصكم اهللاَُّ { ُ َ َ َ ْ َ َ ٍببدرَ ْ َ  .]١٢٣ :آل عمران[ } ِ

 .الباء حرف جر يفيد الظرفية :ببدر
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
واقعة يف : الالم . ال حمل له من اإلعراب,الواو استئنافية حرف, مبني عىل الفتح ولقد

 حـرف: قد . حرف مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعراب,جواب قسم مقدر
 .حتقيق, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب

ضمري متـصل, مبنـي عـىل : كم .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره نرصكم
 .السكون, يف حمل نصب مفعول به

 .لفظ اجلاللة فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اهللا
اسـم جمـرور : بـدر .عـراب ال حمل له من اإل,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس ببدر

 ).نرص(بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, واجلار واملجرور متعلقان بالفعل 
 



  

  )٤٢٠(
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ا لإلخبـار ً وصـاحل,إذا كان املضاف بعـض املـضاف إليـه ,)من(  تكون بمعنى−١
 .)من(فإننا نقدر حينئذ  ;عنه

 .)قطنلبست ثوب (
 صـالح لإلخبـار عنـه , واملضافوالثوب بعض من القطن ,طنثوب أضيف إىل ق

 .)الثوب قطن(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة لبست

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 . وهو مضاف,الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب, وعالمة نصبه  ثوب
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة قطن
 .اًا أو مكانًا للمضاف زمانًإذا كان املضاف إليه ظرف )يف(  تكون اإلضافة بمعنى−٢
 .)ِالصباح َ قراءةُّأحب(

 .وهو ظرف للقراءة ,والصباح مضاف إليه ,مضاف :قراءة
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــــــاإعراهبـــــــ الكلمة
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أحب

 .ا, تقديره أناًوجوب
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة قراءة

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الصباح



  

  )٤٢١(

 .كل ما سو ذلك وتكون اإلضافة بمعنى الالم يف − ٣
 .)ٍ زيدِ بقلمُكتبت( 

 . بقلم لزيد:أي
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة كتبت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
اسـم جمـرور : قلـم .له من اإلعراب ال حمل , حرف جر, مبني عىل الكرس:الباء بقلم

اجلار واملجرور متعلقـان و .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, وهو مضاف
 .بالفعل كتبت

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة زيد
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 . معنوية ولفظية:نيتقسم اإلضافة إىل قسمني رئيس

 : أفادت املضاف أحد شيئني وهي ما: اإلضافة املعنوية:ًأوال
 .وذلك إذا كان املضاف إليه معرفة : التعريف–أ 
 .)ٍزيد ُهذا كتاب(

 .)زيد( فكتاب تعرف بإضافته إىل اسم معرفة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة, : ذا . ال حمل له من اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,اهلاء للتنبيه هذا

 .بني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأم
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كتاب
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة زيد



  

  )٤٢٢(

 .وذلك إذا كان املضاف إليه نكرة : التخصيص−ب
 .)ٍوفاء ُزارنا رجل(

 . النكرة)وفاء(شيوعه وعمومه بإضافته إىل  وزال ,ختصصفرجل 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ضمري متـصل, مبنـي عـىل : نا .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره زارنا

 .السكون, يف حمل نصب, مفعول به
 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رجل
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة وفاء

ا ًوتسمى أيض , ألن فائدهتا راجعة إىل املعنى;معنوية )بقةالسا (تسمى هذه اإلضافة
 .إضافة حقيقية أو حمضة

  : اإلضافة اللفظية:اًثاني
 إىل ) الـصفة املـشبهة− اسـم املفعـول −اسم الفاعل  ( وهي إضافة املشتق العامل 
 ; فيها تقدير حـرف اجلـروال يعترب ,اًا وال ختصيصًهي ال تفيد املضاف تعريف و,همعمول

 .وإنام يكون الغرض منها التخفيف يف اللفظ بحذف التنوين أو نوين التثنية واجلمع
 .)ِالوجه ُ مرشقٌزيد(

وإنام الغاية منها ختفيف اللفظ ; اًال تعريفا وً مل تفده ختصيصإضافة الوجه إىل مرشق
  إىل فاعلـه)مرشق( علفأضفنا اسم الفا ; زيد مرشق وجهه:واألصل ,وإزالة الثقل منه

 .وخففنا من الكالم التنوين والضمري ,)الوجه(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد



  

  )٤٢٣(

 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرشق
 .ظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة ال الوجه

 .ا ملعمولهًوصفاملضاف إذا كان  :ضابط اإلضافة اللفظية
 .)ِ املدحُّهذا مستحق( :نحو

 .)َ املدحٌّهذا مستحق( واألصل ,فهذه إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة, : ذا .عـراب ال حمل له من اإل, حرف مبني عىل الفتح, للتنبيهاهلاء هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ
 . وهو مضاف,رب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخ مستحق
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة املدح

ألن فائدهتا راجعة إىل اللفظ فقط بـام حتدثـه مـن التحقيـق ; سميت اإلضافة لفظية
 .لتثنية واجلمع وما أحلق هبامبحذف التنوين ونوين ا
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 : نحو,جيب حذف التنوين عند اإلضافة : حكم التنوين−١
 .)ِ احلياةُةَّسن ِاألجيال ُرصاع( 

  .ٌسنة/ ٌفلو أزلنا اإلضافة لقلنا رصاع
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . وهو مضاف,لظاهرةمبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة ا رصاع

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األجيال
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة سنة



  

  )٤٢٤(

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة احلياة
 ,ا حذف نـون املثنـى ومجـع املـذكر الـسامل يف اإلضـافةًجيب أيض : حكم النون−٢
 :ا مضافنيَعَوقإذا وذلك 
 .)ِ األجيالمعلمي ُأحرتم(

 .ألهنا وقعت مضافة; حذفت النون من معلمني
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أحرتم

 . أنا:ا, تقديرهًوجوب
وحذفت النـون  , ألنه مجع مذكر سامل;الياءمفعول به منصوب, وعالمة نصبه  معلمي

 . وهو مضاف,لإلضافة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األجيال
 : حكم أل التعريف−٣
وإنـام تـدخل عـىل  ; التعريف عىل املضاف إضـافة معنويـة)أل( ال جيوز أن تدخل 

 :ذا كان املضاف نكرة قبل اإلضافةاملضاف إليه فقط إ
 .)ِ البستانِحارس بُمررت( 

 .وذلك ألن املضاف نكرة قبل اإلضافة; دخلت أل التعريف عىل املضاف إليه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة مررت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
اسـم : حـارس . ال حمل لـه مـن اإلعـراب,لباء حرف جر, مبني عىل الكرسا بحارس

 . وهو مضاف,جمرور بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة



  

  )٤٢٥(

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة البستان
إذا كان املضاف صـفة   فيجوز دخول أل التعريف عىل املضافاإلضافة اللفظيةأما 

 : عىل النحو التايل, لتلك الصفةًواملضاف إليه معموال
 :اًن املضاف مثنى أو مجع مذكر سامل أن يكو−١
 .)هامِواجباملهمال  َبِوقُع(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره عوقب
 وحـذفت النـون , ألنـه مثنـى;لـفنائب فاعـل مرفـوع, وعالمـة رفعـه األ املهمال

 . وهو مضاف,لإلضافة
ضـمري : امهـ . وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة واجبهام

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 :كون املضاف إليه باأللف والالمي أن −٢
 .)ِّدُ الواحلافظ َأنت( 

 :اإلعراب
 ــــــــــــــــــاإعراهبــــــــ الكلمة

 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ أنت
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلافظ
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره الود
 :ا إىل ما فيه األلف والالمً أن يكون املضاف مضاف−٣
 . )ِاألرسة ِشمل ُامعة اجلَ هيُّاألم(

 :اإلعراب



  

  )٤٢٦(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة األم
 ). ثان(ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ  هي

 . وهو مضاف, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هي(خرب للمبتدأ  اجلامعة
 . وهو مضاف,الكرسة الظاهرةجره اف إليه جمرور, وعالمة مض شمل
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة األرسة

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة اسمية ابتدائية ):األم هي اجلامعة( مجلة
 . )األم( خرب للمبتدأرفع  يف حمل ,مجلة اسمية ):هي اجلامعة( مجلة
 :ا إىل ضمري عائد عىل ما فيه األلف والالمًضاف إليه مضاف أن يكون امل−٤
 .)ِهِثمرت ُ القاطفَ أنتُالعلم(

 .وهو حمىل باأللف والالم  عائد عىل العلم)اهلاء(  مضاف إىل ضمري)ثمرته( املضاف إليه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .الظاهرةمبتدأ مرفوع, وعالمة رفعة الضمة  العلم
 . )ثان(ضمري رفع منفصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع مبتدأ  أنت

 . وهو مضاف, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)أنت(خرب للمبتدأ  القاطف
 ضـمري :اهلاءو , وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة ثمرته

 .متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل سمية ابتدائيةمجلة ا ):العلم أنت القاطف( مجلة
 . )العلم ( خرب للمبتدأ األول يف حمل ,سميةمجلة ا ):أنت القاطف( مجلة



  

  )٤٢٧(

bbÈÏc@ÝàÇ@ÝàÈm@Ûa@õbþa@ @

üëcZÝÈÐÛa@áa@@ @

éÐíŠÈmZ@ @
ري أن يقبـل مـن غـ ,وعملـه وزمنـه يتـضمن معنـاه ,هو اسم يدل عىل فعل معني 

 .عالماته أو يتأثر بالعوامل
 .)ِراقِ الفَ منِآه( 
 . أتوجع:بمعنى , مضارعاسم فعل :آه

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . أتوجع, مبني عىل الكرس الظاهر عىل آخره:اسم فعل مضارع بمعنى آه
 .اللتقاء الساكننيا ًك بالفتح منعِّرُ وح,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  الفراق
 .باسم الفعل آه

ÝÈÐÛa@áa@âbÓcZ@ @
 :سم الفعل من حيث داللته عىل الزمن إىل ثالثة أقساماينقسم 

 .َقَرتَْ اف: بمعنىَانَّتَوش ,َدُعَ ب:هيهات بمعنى :مثل ,اسم فعل ماض −١
 .وما جاء منه قليل

َ هيهات هيهات ملا توعدون{ ُ ُ َ ََ َ ََِ َ َْ  .]٣٦ :املؤمنون[ } ْ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .اسم فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره هيهات



  

  )٤٢٨(

 .توكيد لفظي عىل الفتح الظاهر هيهات
 .حمل له من اإلعراب ال ,الالم حرف جر زائد, مبني عىل الكرس ملا
وهو يف حمل رفع, . اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل جر بالالم الزائدة ما

 .)هيهات(فاعل لـ 
فعل مضارع, مبني للمجهول مرفوع, وعالمة رفعـه ثبـوت النـون; ألنـه مـن  توعدون

 . والواو ضمري, مبني عىل السكون يف حمل رفع نائب فاعل,األفعال اخلمسة
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):هيهات ملا توعدون( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):توعدون( مجلة
 , بمعنـى أتعجـب)وي(و ,ُعَّجـَوَ بمعنـى أت)أوه( :مثـل , مـضارعاسم فعـل − ٢

 .وهو قليل كذلك . بمعنى أتضجر)أف(و
َ فال تقل هلام { َُ ْ ُ َ َ ٍّأفَ  .]٢٣ :اإلرساء[} ُ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

: ال . ال حمل له من اإلعـراب,الفاء رابطة جلواب الرشط حرف مبني عىل الفتح فال
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,ناهية جازمة

 والفاعـل ضـمري ,هر, وعالمة جزمه السكون الظـا)ال(فعل مضارع جمزوم بـ  تقل
 .ا, تقديره أنتًمسترت وجوب

عـىل ضمري مبني : عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب, مهامبني الالم حرف جر,  هلام
 .)لُتق( واجلار واملجرور متعلقان بالفعل ,السكون, يف حمل جر بحرف اجلر

اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر, مبني عـىل الكـرس, والفاعـل ضـمري مـسترت  أف
 . أنا:ا, تقديرهًبوجو

 ألهنـا مقرتنـة ;جـزم جـواب الـرشط يف حمـل ,مجلة فعلية ):ال تقل هلام أف( :مجلة
 .بالفاء



  

  )٤٢٩(

 )هيـا( , بمعنـى اسـتجب)آمـني( , بمعنى اسكت)صه( : مثل,اسم فعل أمر − ٣
 .)وهو كثري يف اللغة العربية( بمعنى أرسع

  .)ِعىل الصالة َّحي( 
 .اسم فعل أمر بمعنى أقبل :حي
 :عراباإل
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسم فعل أمر بمعنى أقبل, مبني عـىل الفـتح الظـاهر, والفاعـل ضـمري مـسترت  حي

 .ا, تقديره أنتًوجوب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل

جـرور متعلقـان  واجلار وامل,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عىل(اسم جمرور بـ  الصالة
 .باسم الفعل حي

 :وينقسم اسم الفعل من حيث الوضع إىل قسمني
 – شـتان :مثـل ل األمر للداللة عىل معنى الفعل,وهو ما وضع من أو : مرجتل−١

 . هلم– حيهال –أف 
َ هلم شهداءكم الذين يشهدون{ ُ ََ َْ َ ُ ََّ َِ َّ ُُ َ  .]١٥٠ :األنعام[} ُ

 .اسم فعل أمر بمعنى أقبل :هلم
 :باإلعرا
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

ا, ًاسم فعل أمر, مبنـي عـىل الفـتح الظـاهر, والفاعـل ضـمري مـسترت وجوبـ هلم
 . أنتم:تقديره

 الكـافو , وهـو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة شهداءكم
مجـع عالمـة  واملـيم ,ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليـه

 . ال حمل له من اإلعراب,الذكور حرف مبني عىل الضم
 .)شهداءكم(اسم موصول, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب نعت لـ  الذين



  

  )٤٣٠(

 ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبوت النون; ألنه مـن األفعـال اخلمـسة يشهدون
 .يف حمل رفع فاعل والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون,

 :اجلمل
 .مقول القولنصب,  يف حمل ,مجلة فعلية ):م شهداءكمهل( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)يشهدون ( مجلة
 :يكون منأن والنقل إما  ,هنقل من غري : منقول−٢
ابتعـد أو تـنح أو  : بمعنـى)إليـك(و ,زمْالـ : بمعنى)عليك( : جار وجمرور مثل−أ
 .ْذُخ

ُ عليكم أنفسك{ ْ َُ ْ ُْ َ َ  .]١٠٥ :املائدة[ } ْمَ
 .اسم فعل أمر بمعنى ألزموا أنفسكم :عليكم

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 عالمـة واملـيم ,اسم فعل أمر بمعنى الزموا أنفسكم, مبني عـىل الـضم الظـاهر عليكم

 والفاعـل ضـمري , ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,اجلمع حرف مبني عىل السكون
 .ا, تقديره أنتمًجوبمسترت و

 الكـافو , وهـو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة أنفسكم
عالمـة مجـع  واملـيم ,جـر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل

 .الذكور حرف مبني عىل السكون, ال حمل من اإلعراب
 :بمعنـى َكَامـَأم .ْرَّخَأَ تـ:بمعنـى َكَاءَرَو .ثبت ا: بمعنىمكانك :مثل , ظرف−ب

 . خذ:بمعنىك َونُد .مَّدَقَت
 )ك حتمدي أو تسرتحييَمكان(

 .ثبتيااسم فعل أمر بمعنى  :مكانك
 :اإلعراب



  

  )٤٣١(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسم فعل أمر بمعنى اثبتي, مبني عىل الكرس الظـاهر, والفاعـل ضـمري مـسترت  مكانك

 . أنت:ا, تقديرهًوجوب
فعل مضارع جمزوم; ألنه جواب الطلب, وعالمة جزمـه حـذف النـون; ألنـه مـن  ديحتم

 . والياء ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل,األفعال اخلمسة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو

ْفعل مضارع جمزوم; ألنه معطوف عىل حت تسرتحيي لنـون; ألنـه دي, وعالمة جزمه حذف اَمُ
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل  والياء,من األفعال اخلمسة

 :اجلمل
 ). قويل( لقولامقول نصب  يف حمل ,مجلة فعلية ):مكانك( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):حتمدي( مجلة
 .هلا من اإلعراب حمل , المجلة معطوفة عىل مجلة استئنافية ):تسرتحيي( مجلة
 بمعنـى اتـرك أو )بله(أو مهمل مثل  ,رويدك بمعنى متهل : مثل, مصدر مستعمل−جـ 

 .دع
  .)وهو شطر من الوافر التام( .)ُ العجيبُك أهيا الزمنَرويد(

 .ْلَّ مته:اسم فعل أمر بمعنى :رويدك
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ب رويد فقـط ِرْعُ وهناك من ي.ل, مبني عىل الفتح الظاهرَّأمر بمعنى متهاسم فعل  رويدك

 . أنت:تقديره ا,ًوالفاعل ضمري مسترت وجوب .والكاف للخطاب ,اسم فعل أمر
: هـا . مناد نكرة مقصودة, مبني عىل الضم, يف حمل نـصب, عـىل النـداء:أي أهيا

 .ب حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرا,للتنبيه
 .بدل من أي مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الزمن



  

  )٤٣٢(

 . مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)الزمن(نعت لـ  العجيب

ÝÈÐÛa@áa@†öaìÏZ@ @
 ,وهـي املبالغـة يف املعنـى ,السم الفعل فوائد تزيد عن الفعل الـذي يـؤدي معنـاه

 .واإلجياز يف اللفظ
ÝàÈÛa@sîy@åß@éàØyZ@ @

ا كـان ًفإذا كان مسامه الزم; اًعل عمل مسامه يف التعدي واللزوم غالبيعمل اسم الف
ا إىل مفعـول ًا كـان متعـديًوإن كان مسامه متعدي , بهًا ال ينصب مفعوالًاسم الفعل الزم

 .به
 .)ُحيهال خالد( :إن كان بمعنى أقبل أو أرسع  :)الزم(حيهال 
  .)َحيهال الثريد( :إن كان بمعنى ائت ):متعد(حيهال 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسم فعل أمر بمعنى أقبـل أو أرسع, مبنـي عـىل الـسكون, والفاعـل ضـمري  حيهال

 . أنت:ا, تقديرهًمسترت وجوب
مناد مفرد علم ألداة نداء حمذوفة, مبنـي عـىل الـضم, يف حمـل نـصب عـىل  ُخالد

 .النداء
ا, ً والفاعل ضمري مسترت وجوب, مبني عىل السكوناسم فعل أمر بمعنى ائت, حيهال

 . أنت:تقديره
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة َالثريد

 :مالحظة
عمـل إال  وال ي,فال يعمل وهو حمـذوف; اًاسم الفاعل ال يعمل إال إذا كان موجود

مـن   منـع,)عـلتـأخر اسـم الف( فإن تقدم عليـه املعمـول; ها عىل معمولًإذا كان متقدم
 .العمل



  

  )٤٣٣(

@âbØyc@œÈiaÝÈÐÛa@áZ@ @

م مقامـه مـن  عىل الطلب يعمل عمل الفعل الذي يقـو اسم الفعل إذا كان داال−١
 :اجلزم يف جواب الطلب

 . )تسرتحيي أو حتمديمكانك ( 
 . مع اإلشارة إىل اجلزم بجواب الطلب,سبق إعراب هذا املثال

 بعـد اسـم الفعـل )أن مـضمرة(صب بــ  الفعل املضارع الواقع بعد الفاء ال ين−٢
 :الدال عىل الطلب

 .)كُ فنحدثصه( و إنام ,)كَ فنحدثصه (: فال نقول
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والفاعـل ضـمري , اسكت, مبنـي عـىل الـسكون الظـاهر:اسم فعل أمر بمعنى صه

 .ا, تقديره أنتًمسترت وجوب
فعـل : نحـدث . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفـتح,الفاء سببية فنحدثك

ا, ًمضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, والفاعل ضـمري مـسترت وجوبـ
 . ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل نصب مفعول بهوالكاف. تقديره نحن

ام من كـل فعـل ثالثـي تـ )ِعالَف(  بعض أسامء األفعال قياسية تصاغ عىل وزن− ٣
 .إلخ...ِنزال َ− ِتراك َ− ِذارَح : مثل,مترصف

 .)هكذا جاءت عن العرب( املنقولة واملرجتلة فهي سامعية أما أسامء األفعال
  .)َ الكسلِحذار(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ا,ًاسم فعل أمر بمعنى احـذر, مبنـي عـىل الكـرس, والفاعـل ضـمري مـسترت وجوبـ حذار

 . أنت:تقديره
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الكسل



  

  )٤٣٤(

ĆîãbqbZ‰†–½a@@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 :وهو نوعان ,وهو االسم الدال عىل جمرد احلدث

 : مصدر رصيح−١
 ,ويدل عىل احلدث مـن غـري داللـة عـىل زمـن وقوعـه ,وهو لفظ يذكر يف الكالم

 :مثـل ,اشتمل عليهـا الفعـل املـايض التي والزائدة ويشتمل عىل كل احلروف األصلية
َرصَن( )اًامَرْكِ إَمَرْكَأ( ًرصَ نَ  .)اْ

 : مصدر مؤول−٢
 :ويدل عىل املصدر املؤول ما ييل . من الكالم بواسطة ما يدل عليهَمِهُوهو ما ف

 : أن املصدرية والفعل بعدها−أ
ْ وأن تصوموا خري لكم{ ْ ُُ َ ٌ َ َُ َْ  . ]١٨٤ :البقرة[ } َ

 .)صومكم( أي ;مبتدأرفع  يف حمل )أن تصوموا( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,استئنافية حرف, مبني عىل الفتح و
 .حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أن

 ,ون; ألنه من األفعال اخلمـسة, وعالمة نصبه الن)أن(فعل مضارع منصوب بـ  تصوموا
 واأللـف للتفريـق ,والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

أن (واملـصدر املـؤول مـن .  ال حمل له مـن اإلعـراب,حرف مبني عىل السكون
 . )صومكم خري لكم(: والتقدير,, يف حمل رفع مبتدأ)تصوموا

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خري
 ضمري متـصل, والكاف , ال حمل له من اإلعراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح لكم

 عالمة مجع الذكور حرف مبني عىل وامليم,مبني عىل الضم, يف حمل جر بحرف اجلر



  

  )٤٣٥(

 . )خري( واجلار واملجرور متعلقان باخلرب , ال حمل له من اإلعراب,السكون
 : أن واسمها وخربها−ب

  .)ٌجح ناَأنكيسعدين ( 
 .فاعلرفع  يف حمل )أنك ناجح( املصدر املؤول من

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 حرف مبني , والنون للوقاية,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يسعدين

 والياء ضمري متصل, مبني عـىل الـسكون, , ال حمل له من اإلعراب,عىل الكرس
 .ب مفعول بهيف حمل نص

 والكاف , ال حمل له من اإلعراب, حرف مصدري ونصب, مبني عىل الفتح:أن أنك
 .يف حمل نصب اسم أن ضمري متصل, مبني عىل الفتح,

 واملصدر املؤول مـن أن واسـمها .خرب أن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ناجح
 ). يسعدين نجاحك( والتقدير ,وخربها, يف حمل رفع فاعل

 .والفعل املضارع بعدها ,اًا أو تقديرً املسبوقة بالالم لفظ: كي−ـج
ْ لكي ال تأسوا عىل ما فاتكم{ َ َ ُْ ََ ََ َ َ ْ ْ َ  .]٢٣ :احلديد[ } ِ

 .جر بالالم يف حمل )كي ال تأسوا( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
حـرف : كـي . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبنـي عـىل الكـرس لكيال

نافية ال عمل : ال .مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 . حرف مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب,هلا

, وعالمة نصبه حذف النون; ألنـه مـن األفعـال )كي(فعل مضارع منصوب بـ  تأسوا
 واأللـف ,سكون, يف حمل رفع فاعلوالواو ضمري متصل, مبني عىل ال .اخلمسة
 واملصدر املؤول من . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,للتفريق



  

  )٤٣٦(

 . )لعدم أساكم( : والتقدير,)الالم( يف حمل جر بحرف اجلر )كي ال تأسوا(
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
 واجلـار واملجـرور ,ل جر بحرف اجلـراسم موصول, مبني عىل السكون, يف حم ما

 .متعلقان بالفعل تأسوا
ا, ً والفاعـل ضـمري مـسترت جـواز,فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فاتكم

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به: كم .تقديره هو
  :اجلمل
 .ا من اإلعرابهل, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول احلريف ):تأسوا( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول ):فاتكم( مجلة
 :املصدرية الظرفية وما دخلت عليه ما املصدرية أو −د
ْ عزيز عليه ما عنتم{ َ ُّْ ٌِ َِ َ ََ  .]١٢٨ :التوبة[} ِ

 .مبتدأ مؤخررفع  يف حمل )ما عنتم( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــاإعراهبــــــــــ الكلمة
 .خرب مقدم مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عزيز
 ضـمري واهلـاء ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, , حرف جر, مبني عىل الـسكون:عىل عليه

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر بحرف اجلـر
 . )عزيز: الصفة املشبهة(باخلرب 

 .عرابىل السكون, ال حمل له من اإلحرف مصدري, مبني ع ما
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة عنتم

 عالمة مجع الذكور حرف مبني وامليم ,متصل مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون

 .مؤخر, يف حمل رفع مبتدأ )ما عنتم(واملصدر املؤول من 



  

  )٤٣٧(

 :تنويه
 .اخرتنا األسهل منها يوجد أكثر من وجه إلعراب املثال السابق

 :اجلمل
 .)رسول(نعت لـ رفع  يف حمل ,مجلة اسمية ):عزيز عليه ما عنتم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول احلريف ):عنتم( مجلة
  : لو والفعل املضارع أو املايض بعدها−هـ
ُّ ود{ َوا لو تدهن فيدهنونَ ُ ْ ْ ُِ ُِ َ ُ ْ  .]٩ :القلم[} َ

 .مفعول به للفعل ودوانصب,  يف حمل )لو تدهن( املصدر املؤول من
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعة و الواو ضمري متـصل, مبنـي  ودوا

 ال , واأللف للتفريق حرف مبني عىل السكون,عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 .حمل له من اإلعراب

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري, مبني عىل السكون لو
 والفاعـل ضـمري مـسترت ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة تدهن

 .وجوبا, تقديره أنت
فعـل : يـدهنون .إلعـراب ال حمل له مـن ا,الفاء حرف عطف, مبني عىل الفتح فيدهنون

 والـواو ,مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبوت النون; ألنه من األفعـال اخلمـسة
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية ):ودوا( مجلة

 .مفعول بهنصب  يف حمل )لو تدهن( املصدر املؤول من
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول احلريف :)نتده( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل صلة املوصول ):يدهنون( مجلة



  

  )٤٣٨(

 : مهزة التسوية والفعل بعدها−و
َ أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون{ ُْ ْ ُ َِ ُِ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َُ َ  .]٦ :البقرة[ } ْ

مبتدأ مؤخر خـربه رفع  يف حمل )أأنذرهتم( ة والفعل بعدهااملصدر املؤول من اهلمز
 . املتقدم عليه)سواء(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,اهلمزة مصدرية للتسوية حرف مبني عىل الفتح أ
 ضـمري متـصل لتاءوا ,فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة أنذرهتم

ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمـل : هم .مبني عىل الفتح, يف حمل رفع فاعل
, يف حمـل )أأنـذرهتم( واملصدر املؤول من اهلمزة والفعـل بعـدها ,نصب مفعول به
   .وهو مصدر متصيد) إنذارهم سواء( والتقدير ,رفع, مبتدأ مؤخر

 .ون, ال حمل له من اإلعرابحرف عطف معادل للهمزة, مبني عىل السك أم
 .قلب وجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابوحرف نفي  مل

 والفاعـل ضـمري ,وعالمة جزمه الـسكون الظـاهر ,)مل(فعل مضارع جمزوم بـ  تنذرهم
ضمري متصل, مبنـي عـىل الـسكون, يف حمـل : هم . أنت:تقديره ا,ًمسترت وجوب

 .نصب مفعول به
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,ل هلانافية ال عم ال

 ,وعالمة رفعه ثبـوت النـون; ألنـه مـن األفعـال اخلمـسة فعل مضارع مرفوع, يؤمنون
 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل صلة املوصول ):أنذرهتم( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ة معطوفة عىل مجلة أنذرهتممجل ):مل تنذرهم( مجلة
حال نصب  يف حمل أو .)إن(خرب ثان لـ رفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):ال يؤمنون( مجلة

 .من اهلاء يف أنذرهتم



  

  )٤٣٩(
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  : بثامنية رشوط)اًا أو متعديًالزم( يعمل املصدر عمل فعله

 : مع فعل حمله)ما(  مع فعل أو)أن( حلول :الرشط األول
 . أن تفهم الدرس:أي )َ الدرسَكُمْهَ فينُّيرس (

 .ال بد أن نقدر معه ما ف عىل احلالوإذا كان املصدر داال
 . الدرس اآلن يرسين ما فهمت:أي ;)َ اآلنَ الدرسَكُفهميرسين (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 للوقاية حرف مبنـي والنون ,مة رفعه الضمة الظاهرةفعل مضارع مرفوع, وعال يرسين

ضمري متصل, مبني عـىل الـسكون,  والياء , ال حمل له من اإلعراب,عىل الكرس
 .يف حمل نصب مفعول به

 ضـمري :الكـافو , وهـو مـضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة فهمك
; )املصدر إىل عاملهمن إضافة (متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه 

 .فالكاف فاعل يف املعنى للمصدر فهم
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)فهم(مفعول به للمصدر  الدرس
 والظـرف ,مفعول فيه ظرف زمان منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة اآلن

 .; ألنه قام مقام الفعل)فهم(متعلق باملصدر 
 :اًر مصغر يكون املصدأال  :الرشط الثاين

َرضأعجبني ( فال جيوز   .)اً زيدَكُبْيُ
 وأجـاز , عـىل املـصغرًفمنع إعامله محـال وقاس عىل ذلك بعضهم املصدر املجموع

 : نحو,كثري منهم عمل املصدر املجموع
  .)أخاه ٍ عرقوبَمواعيد ( 

 .عمل وهو جمموع فنصب أخاه وقد ,فمواعيد مجع موعد
 :اإلعراب



  

  )٤٤٠(

 ـــــــــــــــــاإعراهبـــــــــ الكلمة
 . وهو مضاف,نائب مفعول مطلق منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مواعيد
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عرقوب

, وعالمة نصبه األلف; ألنه من األسـامء )مواعيد(مفعول به للمصدر املجموع  أخاه
 الضم, يف حمل جر مـضاف  واهلاء ضمري متصل, مبني عىل, وهو مضاف,الستة
 .إليه

 :اًأال يكون املصدر مضمر  :الرشط الثالث
 . ) قبيحاً عمر وهو ا حسنًرضيب زيد( :فال نقول

و ضـمري املـصدر ال يعمـل عمـل  ,)رضيب (  ضمري يعود عـىل املـصدر)هو(ألن 
 .ال تبنى عليه قاعدةفهو قليل و ; وما جاء غري ذلك,املصدر

 :ا بالتاء الدالة عىل الوحدةً منتهي:أي ;اً املصدر حمدودأال يكون :الرشط الرابع
ْرضأعجبني  ( :فال يصح قولنا  .) زيداَكُتَبَ
 :ا قبل العملًأال يكون املصدر موصوف :الرشط اخلامس

 لكن .ألن املصدر وصف قبل أن يعمل; )اً زيدُ الشديدَكُرضبأعجبني ( :فال يقال
َرضبكأعجبني (:  قولناحيص  . )ُدًزيدا الشدي ُ

 .فال يعمل املصدر غري املذكور ;اًأال يكون حمذوف :الرشط السادس
فال جيـوز يف املـصدر أن يعمـل إذا  ; عن معمولهًأال يكون مفصوال :الرشط السابع

 .فصل بينه وبني معموله
 اًزيـدأعجبنـي ( :فـال جيـوز ; عن معمولهاًأال يكون املصدر مؤخر :الرشط الثامن

 . )َكُرضب
M@–½a@âbÓc‰†Z@ @

 :ينقسم املصدر العامل إىل ثالثة أقسام



  

  )٤٤١(

 :وهو رضبان ,وإعامله أكثر من إعامل القسمني اآلخرين : املصدر املضاف−١
 : املضاف إىل الفاعل:لرضب األولا − 

ِ وأكلهم أموال الناس بالباطل{ ِِ َِ َ َْ ِ َّ َ ْ َْ َِ  . ]١٦١ :النساء[ } ْ
 .)أموال( عول به وهواملف نصب  وهلذا)هم( فاألكل مصدر أضيف إىل فاعله 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف عطف, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره و
 , جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره,اسم معطوف عىل اسم جمرور قبله أكلهم

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه: هم .وهو مضاف
 وهـو , منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)أكل(مفعول به للمصدر  أموال

 .مضاف
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الناس
اسم جمـرور : الباطل . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بالباطل

ملجـرور متعلقـان  واجلـار وا,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عـىل آخـره
 .يف أكلهم) هم(بمحذوف حال من الضمري 

 : املصدر املضاف إىل مفعوله:الرضب الثاين −
ٌ بنيُ املرءِهِ نفسَظلم َّأال إن( ِّ( . 

 .مذكور بعده وهو املرء والفاعل ,)نفسه( إىل مفعوله وهو مضاف فالظلم مصدر
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استفتاح وتنبيه, مبني عىل السكون أال
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن

 .وهو مضاف ,اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ظلم



  

  )٤٤٢(

 جمـرور, وعالمـة جـره الكـرسة )من إضـافة املـصدر إىل مفعولـه(مضاف إليه  نفسه
 ضـمري متـصل, مبنـي عـىل الكـرس يف حمـل جـر واهلاء ,هو مضاف و,الظاهرة

 .مضاف إليه
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)ظلم(فاعل للمصدر  املرء
 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة بني

 :ملحوظة
بينام  ,وأن ينصب املفعول بعد ذلك ,ا إىل فاعلهًالغالب عىل املصدر أن يكون مضاف

 .قليلففة املصدر إىل املفعول وذكر الفاعل إضا
 : املصدر املنون: الثاين من أنواع املصادر−٢

 فالفعل نكـرة ;ا بالفعلًأكثر شبهألنه  ;إال أنه أقيس إعامله أقل من املصدر املضاف
 .واملصدر املنون نكرة

ٍ أو إطعام يف يوم ذي مسغبة يتيام ذا مقربة{ ِ ٍ َِ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ٌْ َ ً َ ٍ ِ ْ ِ  .]١٥ −١٤ :دالبل[} َ
 .ً أو أن يطعم يتيام:والتقدير ,مفعول به للمصدر إطعام :ً ويتيام,مصدر منون :إطعام

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو
 .ةاسم معطوف عىل مرفوع قبله مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهر إطعام

 .حرف جر مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب يف
 واجلـار واملجـرور متعلقـان , وعالمة جره الكرسة الظـاهرة)يف(اسم جمرور بـ  يوم

 . )إطعام(باملصدر 
 . وهو مضاف,الستةوعالمة جره الياء; ألنه من األسامء   جمرور,)يوم(نعت لـ ذي

 .رسة الظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الك مسغبة
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)إطعام(مفعول به للمصدر  ًيتيام



  

  )٤٤٣(

 وهـو الستة منصوب مثله, وعالمة نصبه األلف; ألنه من األسامء )ًيتيام(نعت لـ ذا
 .مضاف

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره مقربة
 :)أل(ف بـ  املعر: الثالث من أنواع املصادر−٣

 .ًا واستعامالًواحلق أن إعامله شاذ قياس
 . من خواص األسامء)أل( ألن ;اًشاذ قياس

 . مل يرد منه إال يشء نادر;ًشاذ استعامال
 .وهو شطر من املتقارب .)ُهَ أعداءِالنكاية ُضعيف(

 . )أعداء ( املفعول به نصب  وقد,مصدر معرف بأل :النكاية
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــــــــاإعراهبــــ الكلمة
 وهـو ,تقديره هو, مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة خرب ملبتدأ حمذوف, ضعيف

 .مضاف
 . وعالمة جره الكرسة الظاهرة,مضاف إليه جمرور النكاية
 وهـو , منصوب, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)النكاية(مفعول به للمصدر  أعداءه

 .ي عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه ضمري متصل, مبناهلاءو ,مضاف
 



  

  )٤٤٤(

bĆrÛbqZ@ÝÇbÐÛa@áa@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 .هو وصف دال عىل الفاعل اجلاري عىل حركات املضارع وسكناته 
َرض (  ِرضَ ي− َبَ  . )ٌمِرْكُ م− ُكرمُ ي− َأكرم ( ,)ٌبِارَ ض− ُبْ
M@ÝÇbÐÛa@áa@ÞbàÇgZ@ @

ويعمـل  , عنـه موانعـهانتفت و,ا إذا توافرت فيه الرشوطًيعمل اسم الفاعل مطلق
 :عمل الفعل يف حالتني

أو االسـتقبال أو  سواء دل عىل احلال ;اًفيعمل مطلق; )أل( بـ  أن يكون حمىل:األوىل
 .اً استفهام أم مل يكن مسبوقما بنفي أًمسبوقوسواء أكان  ,ِيضُامل

ِ والذاكرين اهللاََّ كثريا والذاكرات{ ِ ِ َِ َّ ََّ َ ًَ َ  .]٣٥ :األحزاب[} ِ
 نـصب  وقـد,)أل(معـرف بــ ألنه  ;اًاسم فاعل يعمل عمل فعله مطلق :الذاكرين

 . )لفظ اجلاللة( املفعول به
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

نـه  منصوب مثله, وعالمة نـصبه اليـاء; أل)منصوب سابق(اسم معطوف عىل  الذاكرين
 .مجع مذكر سامل

لفظ اجلاللة مفعول به السم الفاعل الذاكرين منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة  اهللا
 .الظاهرة

 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)صفة للمصدر(نائب مفعول مطلق  اًكثري
 : فعله برشطنيَلَمَل عَمْعَيَف; ا من ألًأن يكون اسم الفاعل جمرد :احلالة الثانية

  . أن يدل عىل احلال أو االستقبال−أ



  

  )٤٤٥(

 .ا عىل نفي أو استفهام أو خمرب عنه أو موصوفً أن يكون اسم الفاعل معتمد−ب
 . )َ إال املجاهدونَ الوطنٌما حمرر ( :مثال النفي −

  بـهًفنـصب مفعـوال; وقـد دل عـىل االسـتقبال ,اسم فاعل اعتمد عىل نفي :حمرر
 . )الوطن(

 :اإلعراب
 ــــــــــــــــــــــــاإعراهبــ الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حمرر

 .مفعول به السم الفاعل حمرر منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الوطن
 ,سكون مبني عىل الـ,حرف استثناء نقض عمله بالنفي والنقص, يفيد احلرص إال

 .ال حمل له من اإلعراب
 والنـون عـوض عـن ,خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو; ألنه مجع مـذكر سـامل املجاهدون

 .التنوين يف االسم املفرد
 .)ِ االمتحانَ موعدُ الطالبٌهل عارف( :مثال االستفهام −

 ًمفعـوال نـصبو ,)الطالب( فرفع الفاعل; اسم فاعل اعتمد عىل استفهام :عارف
 .)وعدم( به

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استفهام, مبني عىل السكون هل
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عارف
 سد مسد اخلـرب, مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة )عارف(فاعل السم الفاعل  الطالب

 .الظاهرة
 , منصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)عارف(م الفاعلمفعول به الس موعد



  

  )٤٤٦(

 .وهو مضاف
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة االمتحان
 . ) أبوهٌقادم ٌزيد( :مثال املخرب عنه −

 . )أبوه( ًوقد دل عىل احلال فرفع فاعال ,اسم فاعل خمرب عنه :قادم
 :اإلعراب

 ــــــــــاإعراهبــــــــــــــــ الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة قادم
, مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـواو; ألنـه مـن األسـامء )قادم(فاعل السم الفاعل  أبوه

 ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مـضاف واهلاء . وهو مضاف,الستة
 .إليه

 .)ُهُ وجهٌ ضاحكٌرجلهذا ( :امده عىل املوصوفمثال اعت −
 . )وجهه( ً ودل عىل احلال فرفع فاعال,اسم فاعل وقع صفة ملوصوف :ضاحك
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة, : ذا . ال حمل له من اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح, للتنبيهاهلاء هذا

 .ع مبتدأمبني عىل السكون, يف حمل رف
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة رجل

 .نعت لرجل, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ضاحك
 وهـو ,, مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة)ضاحك(فاعل السم الفاعل  وجهه

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء .مضاف
 :اً فنقدره تقديراًوقد يكون املوصوف حمذوف

 .)البيت من معلقة األعشى( ).اَهَنِا ليوهً يومً صخرةٍكناطح( 



  

  )٤٤٧(

 ; وقـع صـفة ملوصـوف حمـذوف)ناطح (فاسم الفاعل  كوعل ناطح صخرة;:أي
 .وهو وعل فنصب املفعول به

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسم جمـرور : ناطح .له من اإلعراب ال حمل , حرف جر, مبني عىل الفتحالكاف كناطح

واجلار واملجـرور متعلقـان بمحـذوف . بالكاف, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
وفاعل اسم الفاعـل ضـمري ) أنت كناطح (: وتقدير الكالم,خرب ملبتدأ حمذوف

 . هو:ا, تقديرهًمسترت جواز
 .ة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهر)ناطح(مفعول به السم الفاعل  صخرة
 والظـرف , وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة,مفعول فيه ظرف زمان منصوب اًيوم

 .)ناطح(متعلق باسم الفاعل 
فعل : يوهن . حرف جر وتعليل, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعرابالالم ليوهنها

 مـضمرة بعـد الم التعليـل, وعالمـة نـصبه الفتحـة )أن(مضارع منصوب بــ 
ضـمري متـصل, مبنـي : ها .ا, تقديره هوًري مسترت جوازوالفاعل ضم .الظاهرة

, يف حمل )أن يوهن(واملصدر املؤول من  .عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به
 . واجلار واملجرور متعلقان باسم الفاعل ناطح,جر بالم التعليل

فإن كان اسم الفاعـل  ):من حيث اللزوم أو التعدي( يعمل اسم الفاعل عمل فعله
 : بهًمل ينصب مفعوالمن الزم 

 .)ُهُ لسانٌ صادقُاملؤمن(
 . بهًومل ينصب مفعوال ,ًفاعال  رفع,اسم فاعل من فعل الزم :صادق

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املؤمن
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة صادق



  

  )٤٤٨(

 وهـو ,اعل السـم الفاعـل صـادق مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرةف لسانه
 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء. مضاف

 : بهًاسم الفاعل مفعوال نصب ا إىل مفعول به واحدًوإن كان الفعل متعدي
 .)ُهَ إخوانَ املكرمُأحرتم(

 . )إخوان (  بهًمفعوال نصب ,داسم فاعل من فعل متعد ملفعول به واح :املكرم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
ضـمري مـسترت  فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل أحرتم

 . أنا:ا, تقديرهًوجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املكرم
 وهـو ,منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرةمفعول به السم الفاعل مكرم  إخوانه

 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه: واهلاء .مضاف
 :اسم الفاعل مفعولني نصب ا إىل مفعولنيًإن كان الفعل متعدي

 . )ً سهالَ النجاحُّالظان ُفشلي(
 .ينصب مفعولني ,اسم فاعل من ظن :الظان

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــاإعراهبـــــــ الكلمة
 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يفشل
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الظان
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)ظانال(مفعول به أول السم الفاعل  النجاح
 .حة الظاهرة منصوب, وعالمة نصبه الفت)ظانال(مفعول به ثان السم الفاعل  ًسهال

 



  

  )٤٤٩(

bĆÈia‰@ZòÌÛbj½a@Íî•@ÞbàÇg@ @

 عـدة هلـاو ,ألهنا مبالغـة يف كثـرة وقـوع الفعـل;  ملحقة باسم الفاعلصيغ مبالغة
وهي تعمل عمـل اسـم  .لِعَف − يلِعَف −ال َعْفِم −ول ُعَف −ال َّعَ ف: أشهرها مخسة,أوزان
 .الفاعل

  :الَّعَ ف−١ 
 .)ُهَ أعداءٌالَّقت ُّالفدائي(

 .تعمل عمل اسم الفاعل ,يغة مبالغة اسم الفاعل عىل وزن فعالص :قتال
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الفدائي
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة قتال

 وهـو , الفتحـة الظـاهرةال منصوب, وعالمة نصبهّمفعول به لصيغة املبالغة قت أعداءه
 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء .مضاف

 :ولُعَ ف−٢
 . )ٌ حمبوبَ الصدقُالقؤول(
 ).الصدق(  املفعول به, نصبمبالغة اسم الفاعل عىل وزن فعول :قؤولال

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .المة رفعه الضمة الظاهرةمبتدأ مرفوع, وع القؤول
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)قؤول(مفعول به ملبالغة اسم الفاعل  الصدق
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حمبوب

 



  

  )٤٥٠(

  :الَعْفِ م−٣
 .)ُهَّ عدوٌحمذار َ العاقلَّإن(

  .)عدو(  نصبت املفعول به,مبالغة اسم الفاعل عىل وزن مفعال :حمذار
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن

 .اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العاقل
 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حمذار
 وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة  منصوب,)حمذار(مفعول به ملبالغة اسم الفاعل  عدوه

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر باإلضافةواهلاء .وهو مضاف
  :يلِعَ ف−٤
 .)َ الدعاءٌسميع اهللاُ(

 .)الدعاء (  بهًمفعوال نصب ,مبالغة اسم الفاعل عىل وزن فعيل :سميع
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .لة مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةلفظ اجلال اهللا

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة سميع
مفعول به لصيغة مبالغة اسم الفاعل سميع منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة  الدعاء

 .الظاهرة
  :لِعَ ف−٥
 . )ُهَّ عدوٌ سعيدٌحذرما (

  بـهًمفعـوالنـصب  و)دسـعي( ًفاعال رفع مبالغة اسم الفاعل عىل وزن فعل :حذر
 .)عدوه(



  

  )٤٥١(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون,نافية ما
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حذر
 سد مسد اخلرب, مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة )حذر(فاعل ملبالغة اسم الفاعل  سعيد

 .رةالظاه
 , منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة)حذر(مفعول به ملبالغة اسم الفاعل  عدوه

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء .وهو مضاف
 



  

  )٤٥٢(

bĆßb@ZÞìÈÐ½a@áa@ÞbàÇg@ @

éÐíŠÈmZ@ @
  .)مَرْكُ م−منصور ( :مثل ,هو ما دل عىل حدث ومفعوله

éÛbàÇgZ@ @
 .فريفع نائب فاعل; عمل فعله املبني للمجهوليعمل اسم املفعول 

 .)ُاخلري بنواصيها ٌ معقودُاخليل(
 . )اخلري( نائب فاعل رفع, اسم مفعول :معقود

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اخليل
 .ةخرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهر معقود

اسم جمـرور : نوايص . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بنواصيها
ضـمري : هـا . وهو مضاف,بالباء, وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل الياء للثقل
واجلار واملجرور متعلقـان . متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .)معقود(باسم املفعول 
 ., مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)معقود(عل السم املفعول نائب فا اخلري

 :ط يف اسم الفاعل ليعمل عمل فعلهويشرتط يف اسم املفعول ما اشرت
 .)ُهُ عبدٌمرضوب ٌزيد( 

فهـو يعمـل عمـل ;  ودل عـىل احلـال)خمرب عنه( اًاسم مفعول وقع خرب :مرضوب
 .)عبده( فريفع نائب فاعل; فعله

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٥٣(

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرضوب

, مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة )مرضوب(نائب فاعل السم املفعول  عبده
 .ه ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليواهلاء .وهو مضاف

 .)ٌ حممودُهُ أخالقُاملهذبة( −
 َبِائـَن َعَفـَ روقـد , يعمل عمل فعله بال رشوط)أل(اسم مفعول معرف بـ  :املهذبة

 . )أخالقه( فاعل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املهذبة
 ,, مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة)مهذبة(نائب فاعل السم املفعول  أخالقه

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر باإلضافةواهلاء .وهو مضاف
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممود

 ;يف املعنىبه  مرفوع يتميز اسم املفعول عن اسم الفاعل بأنه جيوز إضافته إىل ما هو
 :ف إىل ضمري راجع للموصوسناد عنهوذلك بعد حتويل اإل

 ).الورع حممود املقاصد (: ثم نقول.)ُهُ مقاصدٌةحممود ُعِرَالو(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الورع
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممود
 .جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف إليه  املقاصد

 



  

  )٤٥٤(

bĆ…b@ZgÝÇbÐÛa@ábi@òèj’½a@òÐ–Ûa@ÞbàÇ@ @

bèÐíŠÈmZ@ @
 .وهي تفيد الثبوت ,هي الصفة املصوغة لغري تفضيل

bbàÇg@ÂëŠ‘Z@ @
 . أال يتقدم معموهلا عليها−١
أي متصل بضمري يعود  ; فال تعمل إال يف سببي;ا عنها أال يكون معموهلا أجنبي−٢
 .وصوفعىل امل
 .)ُهُ طبعٌلطيف ُاملؤمن(

 .لطيف :الصفة املشبهة
مل و )املـؤمن( اتصل بـضمري يعـود عـىل املوصـوف )طبعه( معمول الصفة املشبهة
 .يتقدم عىل الصفة املشبهة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املؤمن
 .وع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب مرف لطيف
 وهـو ,, مرفوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة)لطيف(فاعل للصفة املشبهة  طبعه

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء .مضاف

M@òèj’½a@òÐ–Ûa@ÞìàÈß@ÞaìycZ@ @
 .» اجلر− النصب −الرفع « : وهي,ملعمول الصفة املشبهة ثالثة أحوال

WאW وذلك عىل وجهني: 
 :ا عىل أنه فاعلً أن يكون مرفوع:األول

 . )ُهُ نظرٌعيدب َ العاقلَّإن( 



  

  )٤٥٥(

 .عىل أنه فاعل للصفة املشبهة بعيدمرفوع  :نظره
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح إن

 .اسم إن منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لالعاق
 .خرب إن مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة بعيد
 وهـو , مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة)بعيـد(فاعل للصفة املشبهة  نظره

 .ل جر مضاف إليهحم ضمري متصل, مبني عىل الضم يف واهلاء .مضاف
 :رت يف الوصفاإلبدال من ضمري مست أن يكون :الثاين

 . )ُهُ قلبَّالنقي َ املجاهدُّأحب( 
 مـن ًوقلبـه بـدال  ويكون هو الفاعل,, ضمري يعود عىل املجاهد)النقي( فيكون يف
 . من باب بدل البعض من الكل,ذلك الضمري
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والفاعـل ضـمري مـسترت ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة أحب

 . أنا:ا, تقديرهًوجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املجاهد
 والفاعـل ضـمري , منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة)املجاهد(صفه لـ  النقي

 .ا, تقديره هوًمسترت جواز
فعـه الـضمة بدل بعض من الكل من الـضمري املـسترت يف النقـي, مرفـوع, وعالمـة ر قلبه

 . ضمري متصل مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء . وهو مضاف,الظاهرة
WאWاًوله وجهان أيض: 
 .وذلك إذا كان نكرة ,عىل التمييزا ًأن يكون منصوب :األول



  

  )٤٥٦(

 . )اًخلق ٌ حسنٌخالد(
 .منصوب عىل التمييز :اًخلق

 :اإلعراب 
 ــــــــــاإعراهبــــــــــــــــ الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خالد
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حسن
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًخلق

 .وهذا إذا كان معرفة , النصب عىل التشبيه باملفعول به:الثاين
  .)َ اخللقٌحسن ٌخالد(

 .باملفعول بهمنصوب عىل التشبيه  :اخللق
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .سبق إعرابه خالد حسن

فهو يف واقع األمر فاعل, ويف ظـاهر (اسم منصوب عىل التشبيه باملفعول به  اخللق
 ).اللفظ مفعول; ألنه منصوب

WאW 
َوقد جي  . الصفة إىل معموهلافيكون من إضافة;  معمول الصفة املشبهة باإلضافةّرُ

 . )ِ الوجهُحسن ٌزيد( 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد

 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حسن
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الوجه



  

  )٤٥٧(

bĆÈib@Z@ÞbàÇgÝîšÐnÛa@áa@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 .هو الصفة الدالة عىل املشاركة والزيادة

وزاد أحدمها عىل اآلخر يف هـذه  , اسم دل عىل أن اثنني اشرتكا يف صفة واحدة:أي
 .الصفة
  .)ٍ من عمروُ أكرمٌزيد( 

 .اسم تفضيل دل عىل املشاركة والزيادة :أكرم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أكرم
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  عمرو
 .باسم التفضيل أكرم

ÝîšÐnÛa@áa@pübyZ@ @
 :السم التفضيل ثالث حاالت

 :وذلك يف صورتني ,التذكريا لإلفراد وًأن يكون فيها مالزم :احلالة األوىل −
 :ا من أل واإلضافةً أن يكون جمرد:الصورة األوىل

َّ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا{  َ ُِ ِ َ َ ََ ِ ُِّ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ  .]٨ :يوسف[ } ْ
 .جمرد من أل واإلضافةألنه  ;رياسم تفضيل الزم اإلفراد والتذك :أحب

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٥٨(

ظرف ملا مىض من الـزمن, مبنـي عـىل الـسكون, يف حمـل نـصب, متعلـق بــ  إذ
 .)قالوا(

 والـواو ضـمري متـصل, .فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بـواو اجلامعـة قالوا
واأللـف للتفريـق حـرف مبنـي عـىل  .رفـع فاعـل يف حمل مبني عىل السكون

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم لالبتداء وللتوكيد حرف مبني عـىل الفـتح ليوسف

 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: يوسف
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

وع مثله, وعالمة رفعه الواو; ألنه من األسـامء اسم معطوف عىل يوسف, مرف أخوه
واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف .  وهو مضافالستة
 .إليه

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أحب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون إىل
 . وهو مـضاف,الستةنه من األسامء , وعالمة جره الياء; أل)إىل(اسم جمرور بـ  أبينا

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر باإلضافة: نا
 ).أحب(واجلار واملجرور متعلقان باسم التفضيل 

 ضـمري :)نـا( و. ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منا
 واجلـار واملجـرور .يف حمـل جـر بحـرف اجلـر متصل, مبني عـىل الـسكون,

 . )أحب(تعلقان باسم التفضيل م
 :ا إىل نكرةً التفضيل مضاف أن يكون اسم:الصورة الثانية

  .)ٍ رجالُأفضل َالعاملون(
 .أضيف إىل نكرةألنه  ;الزم اإلفراد والتذكرياسم تفضيل  :أفضل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٥٩(

 والنـون عـوض عـن ,و; ألنه مجع مـذكر سـاملمبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الوا العاملون
 .التنوين يف االسم املفرد

 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أفضل
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة رجال
ذلـك إذا  و,ا ملوصـوفهًأن يكـون مطابقـ :احلالة الثانية من حاالت اسم التفضيل −

 . اجلارة)من(وال يؤتى بعده بـ  ,)أل( بـ كان حمىل
 .)اليد السفىل من ٌ خري العلياُاليد(

 ; ألنـها ملوصـوفه يف اإلفـراد والتأنيـثً جاء مطابق) السفىل−العليا  ( اسم التفضيل
 . التعريف)أل(ف بـ َّرَعُم

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .ة الظاهرةمبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضم اليد
 منع مـن ظهورهـا , الضمة املقدرة عىل األلفا, وعالمة رفعهةصفة لليد مرفوع العليا

 .التعذر
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خري
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
ر متعلقـان  واجلـار واملجـرو,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  اليد

 . )خري(باخلرب 
 . الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذرا, وعالمة جرهة جمرور)اليد(صفة لـ  السفىل

ويف هذه احلالة  ,ا إىل معرفةًأن يكون مضاف :احلالة الثالثة من حاالت اسم التفضيل
و جيـوز عـدم  ,أي إتبـاع املوصـوف يف اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع; يكون جائز املطابقة

 .ملطابقة واملحافظة عىل اإلفراد والتذكريا



  

  )٤٦٠(

 ْمُكُ أحاسـن: القيامـةَا يـومًسِلـْ منـي جمْمُكِأقـرب وَّيل إْمُكِّبأحب ْمُكُأال أخرب« :قال 
 . »اًأخالق
 .الزما اإلفراد والتذكري و,اسام تفضيل أضيفا إىل معرفة ) أقربكم− أحبكم(
ا للموصـوف هـو ًمطابقـا ًفجـاء مجعـ; اسم تفضيل أضيف إىل معرفة )أحاسنكم(

 .)كم( الضمري
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا  الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكون,حرف عرض واستفتاح أال

 والفاعـل ضـمري مـسترت ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أخربكم
 عـىل الـسكون, يف حمـل نـصب ضمري متصل, مبني: كم .ا, تقديره أناًوجوب

 .مفعول به
اسـم جمـرور : أحـب . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بأحبكم

ضـمري متـصل, مبنـي : كـم . وهو مضاف,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أخرب,عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 والياء ضمري متصل, , ال حمل له من اإلعراب, مبني عىل السكونحرف جر, إيل
واجلار واملجرور متعلقان باسـم  .مبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر

 .التفضيل أحبكم
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

و  وهـ, جمرور, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)أحبكم(اسم معطوف عىل  أقربكم
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه: كم .مضاف

 ضـمري واليـاء , حرف جر, مبني عىل السكون, يف حمل جر مـضاف إليـه:من مني
 واجلـار واملجـرور ,متصل, مبني عـىل الـسكون, يف حمـل جـر بحـرف اجلـر

 .متعلقان باسم التفضيل أقرب
 .الظاهرةمتييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة  اًسِلْجم



  

  )٤٦١(

 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة أحاسنكم
 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه كم

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًأخالق

وقد يرفع الفاعل إذا صلح لوقوع فعـل  ,اًاسم التفضيل ال ينصب املفعول به مطلق
 .وهذا ما نسميه مسألة الكحل ,يف موقعهبمعناه 

 . )ٍ زيدِ منه يف عنيُ الكحليف عينه َأحسن ً رجالُما رأيت ( 
ألن اسـم التفـضيل يـصلح وقـوع ; وهو اسم ظـاهر )أحسن(بـ  مرفوع فالكحل
 .الفعل بمعناه
 : مسألة الكحل أن يكون يف الكالموضابط

 . )ما(  نفي أو استفهام أو هني−١
 . )ًرجال( نس بعده اسم اجل−٢
 . ) أحسنًرجال(  اسم اجلنس موصوف باسم التفضيل−٣
 . بعد اسم اجلنس اسم مفضل عىل نفسه باعتبارين−٤
 .)ٍ زيدِ منه يف عنيُ الكحلِهِيف عين ( 
 .) األخرِ منها يف القصائدُ يف أبياهتا الصورَ أمجلً قصيدةَهل قرأت(

 :وقد حتققت يف هذه العبارة الضوابط
 .هام االستف−أ

 .)قصيدة(  اسم اجلنس−ب
 . )أمجل(  وصف اسم اجلنس باسم التفضيل−جـ
 . )الصور(  اسم مفضل عىل نفسه باعتبارين−د

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٦٢(

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استفهام, مبني عىل السكون هل
 ضـمري والتـاء ,ء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـا قرأت

 .متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع فاعل
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة)قرأ(مفعول به للفعل  قصيدة
 . منصوبة, وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة)قصيدة(صفة لـ أمجل
 .حرف جر, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب يف

ضـمري : هـا . وهـو مـضاف,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  أبياهتا
 واجلار واملجرور متعلقـان ,متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 .باسم التفضيل أمجل
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)أمجل(فاعل لـ  الصور
مري متصل, ض: ها . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منها

 واجلـار واملجـرور متعلقـان باسـم ,مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 .التفضيل أمجل

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  القصائد

 )منها(بحال حمذوفة من الضمري يف 
 . الكرسة املقدرة عىل األلف للتعذرا مثله, وعالمة جرهةصفة لقصائد جمرور ألخرا
 



  

  )٤٦٣(

inÛa@lbÉiaì@ @

oÈäÛa@ @
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 .أو املؤول به املباين للفظ متبوعه هو التابع املشتق

 . )ُالكريم ُ الرجلَجاء(
 .مباين للفظ متبوعه مشتق تابع :الكريم

 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــاإعراهبـــــــ الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الرجل
 .نعت للرجل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكريم
 : مثل,النعت املؤول بمشتق −
 .فإنه يؤول مع صلته بمشتق :االسم املوصول −١
 .)ُهُ قرأتالذي ُأعجبني الكتاب(
 .الكتاب املقروء :يأ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 حـرف مبنـي ,والنون للوقايـة ,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره أعجبني

 والياء ضمري متصل, مبني عىل الـسكون, , ال حمل له من اإلعراب,عىل الكرس
 .يف حمل نصب مفعول به

 .مة رفعه الضمة الظاهرةفاعل مرفوع, وعال الكتاب



  

  )٤٦٤(

 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل نعت للكتاب الذي
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة قرأته

 واهلاء ضمري متـصل, مبنـي عـىل ,متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .الضم, يف حمل نصب مفعول به

 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)قرأته( ومجلة
 :اسم اإلشارة −٢
  .) هذا ضيفيُأكرمت( 

 .املشار إليه :أي
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة أكرمت

 .فاعلمتصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع 
 منـع مـن ,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل مـا قبـل اليـاء ضيفي

 واليـاء ضـمري , وهـو مـضاف,ظهورها اشتغال املحل باحلركـة املناسـبة لليـاء
 .مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه متصل,

 ). ضيف(اسم إشارة, مبني عىل السكون, يف حمل نصب نعت لـ  هذا
 :وبم املنسس اال−٣
 . )ا علمياً كتابُقرأت( 

 .نعت اسم منسوب, :اعلمي
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع, فاعل



  

  )٤٦٥(

 .صبه الفتحة الظاهرة عىل آخرهمفعول به منصوب, وعالمة ن اًكتاب
 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره اعلمي
 : التي بمعنى صاحب: ذو−٤
 . )ٍ وفاءذاا ً صديقُزرت(
 .بمعنى صاحب نعت :ذا

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضمري رفع والتاء ,املتحركةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل  زرت

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًصديق

 . وهو مضاف,الستةنعت منصوب, وعالمة نصبه األلف; ألنه من األسامء  ذا
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة وفاء

M@oÈäÛa@aŠËcZ@ @
 : النعت كثرية أمههاأغراض

وتقريبـه مـن  ,ختصيص النكـرات بمعنـى التقليـل مـن إهبامهـا : التخـصيص−١
 .الوضوح

 .)ٍكاتب ٍ برجلُمررت(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة مررت

 .يف حمل رفع فاعلمتصل, مبني عىل الضم, 
اسم جمرور : رجل . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل السكون برجل



  

  )٤٦٦(

 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل مررت,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 .نعت جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة عىل آخره كاتب
 :توضيح املعارف : التوضيح−٢
 . )ُّ املجدُ الطالبَحرض(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره حرض

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .نعت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املجد
 : املدح−٣
  .)ِ الرحيمِالرمحن  اهللاِِبسم(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا مةالكل
اسـم جمـرور : اسم . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل السكون بسم

 واجلار واملجـرور متعلقـان , وهو مضاف,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 .اً أبد:بمحذوف, تقديره

 .لظاهرةلفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة ا اهللا
 .نعت جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الرمحن
 .نعت ثان جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الرحيم
 : الذم−٤
 . )ِ الرجيمِالشيطان من  باهللاُِأعوذ(

 :اإلعراب



  

  )٤٦٧(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
عـل ضـمري مـسترت  والفا,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة أعوذ

 . أنا:ا, تقديرهًوجوب
لفـظ اجلاللـة : اهللا . ال حمل له من اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل الكرسالباء باهللا

 واجلـار واملجـرور متعلقـان , وعالمة جره الكرسة الظاهرة,اسم جمرور بالباء
 .بالفعل أعوذ

 .كننيا اللتقاء الساًمنع فتحبالك ِّرُ وح,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ الشيطان

 . أعوذ:بالفعل
 .نعت جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الرجيم
 :مُّحَ الرت−٥
 . )َاملسكني َكَ عبدْ ارحمَّاللهم(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 وأداة النـداء تقـديرها .مفرد, مبني عىل الضم, يف حمل نصب عىل النـداءمناد  اللهم

وهـذا خـاص باسـم اهللا عـز ( عنها بامليم يف آخـر االسـم َضِّوُ حذفت وع)يا(
 ال حمل له مـن , حرف مبني عىل الفتح, املحذوفة)يا( عوض عن وامليم. )وجل

 .اإلعراب
ا, ًالفاعـل ضـمري مـسترت وجوبـ و,, مبني عىل السكون الظاهر)دعاء(فعل أمر  ارحم

 .تقديره أنت
 الكـافو , وهـو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة عبدك

 .ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه
 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املسكني



  

  )٤٦٨(

 : التوكيد−٦
ٌ تلك عرشة كاملة{ ََ ِْ َِ ٌ َ َ  .]١٩٦ :البقرة[} َ

  :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 حـرف , للبعـد:والـالم .رفع مبتدأ يف حمل  اسم إشارة, مبني عىل الكرس,:ت تلك
 حرف مبنـي , للخطاب:والكاف . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون

 . ال حمل له من اإلعراب,عىل السكون
 .ة الظاهرةخرب مرفوع, وعالمة رفعه الضم عرشة
 .نعت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كاملة

oÈäÛa@âbÓcZ@ @
 . وسببي,حقيقي :ينقسم النعت إىل قسمني

WאאW أو فـيام هـو بمنزلتـه ,هو ما دل عىل صفة يف نفـس متبوعـه, 
 .ا يعود عىل املنعوتًوعالمته أن يرفع ضمري

 .)َ املفيدَ الكتابُقرأت(
وفيـه ضـمري يعـود عـىل ( )صـفة لـذات الكتـاب( عت حقيقـي للكتـابن :املفيد
  .)املوصوف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 . نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب, وعالمة الكتاب
 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املفيد



  

  )٤٦٩(

 :حكم النعت احلقيقي −
 : هي,النعت احلقيقي جيب أن يتبع منعوته يف أربعة من عرشة

 . ) اجلمع− التثنية −اإلفراد (  العدد−أ
 . ) والتأنيث,التذكري (  النوع−ب
 . والتنكري, التعريف−جـ
 . ) اجلر− النصب −ع الرف(  اإلعراب−د
 .)ُ الكريمٌزيد َجاء( 

 مذكر −مفرد (  فهو;اًالكريم نعت طابق منعوته يف أربعة من العرشة املذكورة سابق
 .) مرفوع− معرفة −

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
 .ةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضم زيد

 .نعت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكريم
ا ًإذا كان املنعوت مجع تكسري ملذكر غري عاقل جاز يف نعتـه أن يكـون مفـرد :مسألة

 .اًا أو مجع مؤنث ساملًمؤنث
 .)ٌشاهقات /ٌ شاهقةٌهذه جبال(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا  الكلمة

اسـم : ذه . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل الفتح حرف ,اهلاء للتنبيه هذه
 .إشارة, مبني عىل الكرس, يف حمل رفع مبتدأ

 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة جبال
 .نعت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة شاهقات/ شاهقة



  

  )٤٧٠(

ا أو ًا مؤنثـًأن يكـون مفـرد عاقل جاز يف نعتـهإذا كان املنعوت مجع تكسري ملذكر  −
 .اً أو مجع مذكر سامل تكسريمجع

 .)َذكيني/َأذكياء/ ًذكية ً أطفاالُقابلت(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قابلت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .نصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به م ًأطفاال

/ ذكيـــة 
 أذكياء

 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

 والنـون عـوض عـن ,نعت منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنه مجع مذكر سـامل ذكيني
 .التنوين يف االسم املفرد

WאאW 
ري يعود عىل املنعـوت متصل بضم ,وهو ما دل عىل صفة يف اسم متأخر عن النعت

 .السابق
 :حكم النعت السببي

 : من مخسة يف شيئني)االسم السابق( النعت السببي يتبع املنعوت −
 . ) اجلر− النصب −الرفع  (  اإلعراب−١
 . التعريف والتنكري−٢

 .هو التذكري والتأنيث; ويتبع االسم الالحق يف يشء واحد فقط
 )ُهُ صحبتُاجلميلة ُيرسين املرء( 
 وتبـع ) والتعريـف,اإلعـراب(  يف شـيئنيُهَعـِبَوقـد ت ,نعت سببي للمرء :جلميلـةا

 .االسم الذي بعده الالحق يف التأنيث



  

  )٤٧١(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 , والنـون للوقايـة, فعل مضارع مرفوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة:يرس يرسين

 ضمري متصل, مبني عىل والياء .ه من اإلعراب ال حمل ل,حرف مبني عىل الكرس
 .نصب مفعول به يف حمل السكون,

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املرء
 .نعت مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلميلة
 وهـو , مرفـوع, وعالمـة رفعـه الـضمة الظـاهرة)مجيلـة(فاعل للصفة املشبهة  صحبته

 .ل, مبني عىل الضم, يف حمل جر باإلضافة ضمري متصواهلاء .مضاف
 JאאW 

 :تباع له حالتانوالنعت من حيث القطع أو اإل
 .تباع والقطعجاز يف النعت اإل ,ا بدون النعتًإذا كان املنعوت معلوم :األوىل
 .اا وجرًا ونصبً رفع:هو مماثلة النعت للمنعوت: تباعواإل

 ,اً بنصبه إذا كـان مرفوعـ;بع النعت للمنعوت لسبب بالغيفهو إلغاء ت :أما القطع
 .اًورفعه أو نصبه إذا كان جمرور ,اًورفعه إذا كان منصوب

 . به لفعل حمذوفًفإذا كان القطع من الرفع إىل النصب أعرب مفعوال
 . )َالبطل ٌ زيدَفاز(

 . بهًب مفعوالَرْعُنعت مقطوع من الرفع إىل النصب ي :البطل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا كلمةال
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر فاز
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد

 منصوب, وعالمـة )أمدح البطل( أي )أمدح(مفعول به لفعل حمذوف, تقديره  البطل



  

  )٤٧٢(

ا ملبتـدأ ًوإذا كان القطع من النصب إىل الرفع أعرب خرب .نصبه الفتحة الظاهرة
 .حمذوف

  .)ُالبطلا ً زيدُرأيت(
 .ا ملبتدأ حمذوفًنعت مقطوع من النصب إىل الرفع يعرب خرب :البطل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة رأيت

 .فاعلمتصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع 
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًزيد

 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)هو البطل( والتقدير ,خرب ملبتدأ حمذوف البطل
 .ا جاز قطع النعت إىل الرفع والنصبًوإذا كان االسم جمرور

 .)ُالباغية / َالباغية َ عىل إرسائيلُ العاملَطِخَس(
 والقطـع إىل , جاز يف النعت القطع إىل النـصب)إرسائيل ( اً جمروراالسم املنعوت

 .الرفع عىل الوجهني السابقني
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره سخط
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة العامل
 . ال حمل له من اإلعراب,سكونحرف جر, مبني عىل ال عىل

ألنـه ممنـوع مـن  ;ا عـن الكـرسةً وعالمة جره الفتحة عوض)عىل(ـاسم جمرور ب إرسائيل
 .واألعجمية  للعلمية;الرصف

 . الفتحة الظاهرةِهِبْصَ وعالمة ن,تقديره أذم مفعول به لفعل حمذوف, الباغية
 .وع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مرف)هي الباغية( والتقدير ,خرب ملبتدأ حمذوف الباغية



  

  )٤٧٣(

 :الثانية من حاالت القطع −
 .وال جيوز القطع ,تباعفإنه جيب اإل; م إال بمجموع الصفاتَلْعُإذا كان النعت ال ي

 . )ِ اخلطيبِ الشاعرِالكاتب ٍحمدم بُمررت(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,ن التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكو مررت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
اسـم جمـرور : حممـد . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بمحمد

 .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
 .نعت أول جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الكاتب
 .ن جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةنعت ثا الشاعر
 . وعالمة جره الكرسة الظاهرة,نعت ثالث جمرور اخلطيب
ا بدوهنا كلها جاز فيها ًحوإذا تعددت النعوت ملنعوت واحد وكان املنعوت متض −
 .باع والقطعاإلت امجيع

 .)ُ البطل/َالبطل ,ُالفارس/ َ الفارسِ الدينُ صالحَانترص(
 :اإلعراب

 عراهبــــــــــــــــــــــــــاإ الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر انترص
 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة صالح
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الدين

 منصوب, وعالمة نصبه الفتحـة حمفعول به لفعل حمذوف, تقديره أعني أو أمد الفارس
 .اهرةالظ

 .مفعول به لفعل حمذوف, تقديره أمدح منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة البطل



  

  )٤٧٤(

 :فائدة
وال بـد أن  , بد أن يكون املنعـوت نكـرة ويف هذا ال ,يأيت النعت شبه مجلة أو مجلة
 . باملنعوتهاتشتمل اجلملة عىل ضمري يربط

  .)َيدرسون ٌ طالبِهؤالء(
وقـد اشـتملت  , نكـرة)طالب(  فاملنعوت,نعت يف حمل  وقعت):يدرسون( :مجلة

 . )واو اجلامعة( اجلملة عىل ضمري يعود عىل املنعوت
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم : أوالء . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عـىل الفـتح, للتنبيهاهلاء هؤالء

 .إشارة, مبني عىل الكرس, يف حمل رفع مبتدأ
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة البط

 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه ثبوت النون; ألنه من األفعال اخلمسة يدرسون
 .والواو ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل

 .نعت لطالب رفع  حمليف مجلة فعلية ):يدرسون( :ومجلة



  

  )٤٧٥(

†î×ìnÛa@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 .ملتبوعة لرفع احتامل التجوز أو السهوا ًهو تابع يذكر تقرير

†î×ìnÛa@âbÓcZ@ @
 .توكيد معنويو  توكيد لفظي,:قسامن مهاللتوكيد 

WאאW أو ً أو فعالًاسام ,ويتحقق التوكيد اللفظي بتكرار لفظ املؤكد 
 .ا أو مجلةًحرف

 .)ٍ أغىل مطلبُاحلرية ُاحلرية(
 :اإلعراب

 ــــــــــــــــاإعراهبــــــــــ الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلرية
 .توكيد لفظي مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلرية
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر أغىل

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة مطلب
 . )ِّ احلقِ عنُ أحيدال ال(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ال
 . ال حمل له من اإلعراب,توكيد لفظي, مبني عىل السكون ال

 والفاعـل ضـمري مـسترت ,وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة  فعل مضارع مرفوع, أحيد
 .اتقديره أن ا,ًوجوب



  

  )٤٧٦(

 .ا اللتقاء الساكننيً بالكرس منعَكِّرُ ح,حرف جر, مبني عىل السكون عن
 واجلار واملجرور متعلقـان ,وعالمة جره الكرسة الظاهرة ,)عن(اسم جمرور بـ  احلق

 .بالفعل أحيد
WאאW بـل  ;ألن الكلمة هنـا ال تعـود بلفظهـا; اوقد سمي معنوي

 .خريكرر معناها بلفظ آ
 . )ِهِ نفسِ عىل املدرسُسلمت( 

 .ا للفظًوليس تكرار ,)املدرس( وهو تكرار للمعنى ,توكيد معنوي :نفسه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة سلمت

 .عليف حمل رفع فا متصل, مبني عىل الضم,
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل

اجلار واملجرور متعلقـان و ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)عىل(اسم جمرور بـ  املدرس
 .بالفعل سلمت

 ضمري متصل, اهلاءو ,وهو مضاف ,توكيد معنوي جمرور, وعالمة جره الكرسة نفسه
 .جر مضاف إليه يف حمل مبني,

  :توكيد املعنويألفاظ ال
 .ألفاظ التوكيد املعنوي تدخل يف ثالث زمر

  :هيو ,وتضم سبعة ألفاظ : الزمرة األوىل−١
 .وهي ألفاظ التوكيد األصلية . كلتا− كال − عامة − مجيع − كل − عني −نفس 

 :هيو ,وتضم أربعة أسامء : الزمرة الثانية−٢
 .ال أصليةوهي ملحقة  . مجع−أمجعني /  أمجعون− مجعاء −أمجع 
 :هيو ,تضم ثالثة أسامءو : الزمرة الثالثة−٣



  

  )٤٧٧(

 . أبتع− ع أبص−أكتع 
 : أقسام الزمرة األوىل:ًأوال

 :تقسم الزمرة األوىل إىل قسمني
 . قسم يراد به توكيد الذات ودفع احتامل املجاز−أ

 . قسم يراد به توكيد الشمول−ب
 ويعربان ,احتامل املجازرفع و ,يراد منها توكيد الذات : التوكيد بالنفس والعني−١

 .إعراب املؤكد
 . )ُهُنفس ُ البطلَوصل(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر وصل
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة البطل
 واهلـاءف, توكيد معنوي مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, وهـو مـضا نفسه

 .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه
 :ويشرتط فيهام

 . أن يقعا بعد االسم املؤكد ال قبله−أ
 . أن يكون فيهام ضمري يعود عىل االسم املؤكد−ب
 .كون االسم املؤكد معرفة ال نكرةي أن −جـ

 . )ْمُهُأنفس ُ الطالبَنجح(
واتصل به ضمري يعود عىل االسـم  ,ملؤكدتوكيد معنوي وقع بعد االسم ا :أنفسهم

 .واالسم املؤكد معرفة ,املؤكد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٧٨(

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر نجح
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 واهلـاء , مـضاف وهـو,توكيد معنوي مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة أنفسهم

 واملـيم عالمـة مجـع ,جـر مـضاف إليـه ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل
 . ال حمل له من اإلعراب,الذكور حرف, مبني عىل السكون

َعني قد جي/ نفس ر حملهـام , ثـم نقـداًبـان جمـرورين لفظـَرْعُوي ,ان بالبـاء الزائـدةَّرُ
 .اإلعرايب

 .)ِهِ بعينُ املتسابقَفاز(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا كلمةال
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر فاز

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املتسابق
توكيـد : نفـسه . ال حمل له من اإلعـراب,الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس بنفسه

اهرة, وهو مضاف ا, وعالمة جره الكرسة الظًا, مرفوع تقديرًمعنوي جمرور لفظ
 .واهلاء ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليه

  . كلتا– كال − عامة −مجيع  − كل : التوكيد بـ−٢
 .وهي تؤكد الشمول ال الذات

 . )َ حارضونْمُهُ مجيعَاملدعوون(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــا الكلمة
عه الواو; ألنه مجع مـذكر سـامل, والنـون عـوض عـن مبتدأ مرفوع, وعالمة رف املدعوون

 .التنوين يف االسم املفرد
 واهلـاء.  وهـو مـضاف,توكيد معنوي مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة مجيعهم



  

  )٤٧٩(

 عالمـة مجـع واملـيم .ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جـر مـضاف إليـه
 . ال حمل له من اإلعراب,الذكور حرف مبني عىل السكون

 .يشرتط يف هذه األلفاظ ما اشرتط يف األلفاظ السابقةو
 : كلتا−كال / رشوط التوكيد بـ

 . عىل اثننيأن يكون املؤكد هبام داال: األول
 .أن يصح حلول الواحد حملهام :الثاين
 .أن يكون ما أسندته إليهام غري خمتلف يف املعنى  :الثالث
 . يف التثنيةههبام ويطابقأن يتصل هبام ضمري عائد عىل املؤكد : الرابع

 .) كالمهاِ املتسابقانَحرض(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر حرض

 والنون عوض عـن التنـوين يف ,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه األلف; ألنه مثنى املتسابقان
 .االسم املفرد

 . وهو مـضاف,ع, وعالمة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنىتوكيد معنوي مرفو كالمها
 . حمل جر مضاف إليهضمري متصل, مبني عىل السكون يف: مها

٣−التوكيد باألسامء األخر : 
 :وهلذا االسم أسلوبان للتوكيد ,وهي للمفرد املذكر :أمجع
 .ملؤكدا يعود إىل اًغري أنه ال حيمل ضمري  فيؤكد الشمول)كل(أن حيل حمل  :األول

َ وجنود إبليس أمجعون{  ُ َ ْ ُ ُ ََ ْ َ ِ ِ  .]٩٥ :الشعراء[ } ُ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و



  

  )٤٨٠(

 . وهو مضاف,وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم معطوف مرفوع, جنود
 عـن الكـرسة; ألنـه ممنـوع مـن اًفتحة عوضمضاف إليه جمرور, وعالمة جره ال إبليس

 . للعلمية واألعجمية;الرصف
 .ألنه ملحق بجمع املذكر السامل وعالمة رفعه الواو; توكيد معنوي مرفوع, أمجعون

 .اً ليزيد الكالم توكيد)كل(يقع بعد  :الثاين
َ فسجد املالئكة كلهم أمجعون{ ُ ََ ْ َ ْ َُ ُّ ُ ُ َ ِ َ َْ َ  .]٣٠ :احلجر[ } َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا كلمةال

فعـل : سـجد . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,الفاء استئنافية فسجد
 .ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املالئكة
: هـم .هـو مـضاف و,توكيد معنوي أول مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة كلهم

 .ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه
 .توكيد معنوي ثان مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل أمجعون
 :مالحظات −

 . بعد أمجع وقد يؤكد هبا وحدها)أكتع( ا بـًويؤكد أيض
 .)َ أكتعونَأمجعون ُ الطالبَجاء(

 :اإلعراب
 اهبــــــــــــــــــــــــــاإعر الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .توكيد معنوي أول مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل أمجعون
جمـع املـذكر توكيد معنوي ثان مرفوع, وعالمـة رفعـه الـواو; ألنـه ملحـق ب أكتعون



  

  )٤٨١(

 .السامل
وهو أسلوب منقرض مفتعـل ال  , عىل قلة بعد أمجع)عبت أ−أبصع ( ا بـًويؤكد أيض
 .يكاد يستخدم

 . )ُعت أبُ أبصعُأمجع ُ اجليشَعاد(
 .توكيد معنوي وقع بعد أمجع : أبصع−ع أبت

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . الظاهرفعل ماض, مبني عىل الفتح عاد
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجليش
 .توكيد معنوي مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أمجع
 .توكيد معنوي ثان مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أبصع

 .توكيد معنوي ثالث مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عتأب
 :الفرق بني النعت والتوكيد −
 .ت إذا تكرر جاز العطف وتركه النع−١

 .أما التوكيد إذا تكرر فال جيوز العطف
ؤكـد النكـرة يويمكـن أن  ,أما التوكيد فللمعرفـة ; والنكرة النعت يتبع املعرفة−٢

ِنينََّأي تدل عىل زمن حمدود بابتداء وانتهاء معي( برشط أن تكون مبعضة  −يـوم ( : نحو,ْ
 .فظ من ألفاظ العموم واإلحاطة عىل أن يكون التوكيد بل) شهر−أسبوع 

 .)هَّ كلاً أسبوعُّصمت(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة صمت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,



  

  )٤٨٢(

 .الظاهرةمفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة  اًأسبوع
 اهلـاءو ,وهـو مـضاف ,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة توكيد معنوي منصوب, كله

 .جر مضاف إليه يف حمل ضمري متصل مبني عىل الضم,
 



  

  )٤٨٣(

ÈÛaÑİ@ @

æbîjÛa@ÑİÇ@ @

æbîjÛa@ÑİÇ@ÑíŠÈmZ@ @
ِّأو خمصصضح َوُمهو تابع  َ  . جامد غري مؤول,ُ

ٍ يوقد من شجرة مباركة زيتونة{ ٍ ٍ َِ ُ َ ُْ َ ُ َ َُ َ َ َْ  .]٣٥ :النور[ } َ
 .عطف بيان عىل شجرة :زيتونة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ونائـب .فعل مضارع, مبني للمجهول مرفوع, وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة يوقد

 .ا, تقديره هوًالفاعل ضمري مسترت جواز
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  شجرة
 .بالفعل يوقد

 .نعت جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة مباركة
 .عطف بيان عىل شجرة جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة زيتونة

æbîjÛa@ÑİÇ@áØyZ@ @
مـن إيـضاحه ملتبوعـه  ا فائـدة النعـتًلكونـه مفيـد ;عطف البيان يوافـق متبوعـه

مـا يلـزم ( وال بد من موافقة املتبوع يف التنكري والتذكري واإلفراد وفروعهـا ,وختصيصه
 . )النعت
 . )ٌحديد ٌهذا خاتم(

 .وهو موافق ملتبوعه يف التنكري والتذكري واإلفراد ,عطف بيان عىل خاتم :حديد
 :اإلعراب



  

  )٤٨٤(

 إعراهبــــــــــــــــــــــا الكلمة
اسـم إشـارة, : ذا . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف مبني عىل الفتح,ء للتنبيهاهلا هذا

 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خاتم
 .عطف بيان مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حديد

 :مسألة
 . ال يكون إال يف املعارف:وقالوا ,كثري من النحويني عطف البيان يف النكرات  منع*

 ببـدل ُفَرْعـُوأنه قسم من أقسام البدل ي ,ًكل عطف بيان صالح ألن يكون بدال* 
فإذا امتنع أن يقع التابع مكان , وذلك إذا صح إحالل التابع حمل املتبوع ;الكل من الكل

 .فهنا جيب أن يكون عطف بيان; ا عنهًاملتبوع مغني
 . )ٍرش بِّ البكريِ التاركُأنا ابن(

; ألهنا ال تصح أن حتـل حمـل البكـري; ً وال يصح أن يكون بدال,عطف بيان :برش
 ال يوجـد )برش(و ,اف إىل ما قبله األلف والالمَضُبد أن ي ألن التارك وصف مضاف ال

 . )أنا ابن التارك برش ( :فال نقول ,فيه األلف والالم
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ضمري رفع منفصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ أنا
 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ابن

 . وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة التارك
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة البكري

 .عالمة جره الكرسة الظاهرةعطف بيان عىل البكري جمرور, و برش
 



  

  )٤٨٥(

ÕäÛa@ÑİÇ@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 .هو التابع املتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف

 .)ٌ وخالدٌ حممدَنجح(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر نجح
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممد

 . ال حمل له من اإلعراب,ف عطف, مبني عىل الفتححر و
 .اسم معطوف عىل حممد مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خالد

M@ÑİÈÛa@ÒëŠyZ@ @
وال يـستلزم ) التـرشيك يف احلكـم( وهو ملطلق اجلمـع بـني املتعـاطفني : الواو−١

 .الرتتيب أو التعاقب
ِ وإذ يرفع إبراهيم القواعد م{ ِ َِ َ ْ ُ ََ ْ ُ َ ْ َِ َِ ُن البيت وإسامعيلْ ِْ َِ ْ ِْ َ َ  .]١٢٧ :البقرة[} َ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
ظرف للزمن املايض, مبني عىل السكون, يف حمل نصب, والظرف متعلق بفعل  إذ

 . )اذكر(تقديره  حمذوف,
 .ع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفعل مضارع مرفو يرفع

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة إبراهيم



  

  )٤٨٦(

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة القواعد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

ان  واجلار واملجرور متعلقـ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  البيت
 . )ةكائن(بمحذوف حال من القواعد, تقديره 

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .اسم معطوف عىل إبراهيم مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة إسامعيل
 :اجلمل
 .جر باإلضافة بعد الظرف يف حمل ,مجلة فعلية :)يرفع( مجلة
 . بدون مهلة زمنية: أي;تعقيبال و,وهي للرتتيب والتعقيب : الفاء−٢
 .)ُفاملدرس ُ الطالبَدخل(

ثـم دخـل بعـدهم مبـارشة  ً أوالأي دخل الطـالب ;الفاء تفيد الرتتيب والتعقيب
 .املدرس دون مهلة زمنية

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر دخل

 .مة رفعه الضمة الظاهرةفاعل مرفوع, وعال الطالب
اسـم : املـدرس . ال حمل له من اإلعـراب,الفاء حرف عطف, مبني عىل الفتح فاملدرس

 .معطوف عىل الطالب, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
 :ة إذا كانت عاطفة مجلة عىل أخروقد تفيد السببي

ِ فوكزه موسى فقىض عليه{ ْ َ َُ َ ُ ََ َ َ ََ  .]١٥ :القصص[} َ
 .فالوكز هو سبب القضاء عليه; اء حرف عطف يفيد السببيةالف

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٨٧(

فعـل : وكـزه .الفاء حرف استئناف, مبني عىل الفتح, ال حمل له من اإلعـراب فوكزة
 ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمـل واهلاء ,ماض, مبني عىل الفتح الظاهر

 .نصب مفعول به
 منـع مـن ظهورهـا ,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقـدرة عـىل األلـف موسى

 .التعذر
 . ال حمل له مـن اإلعـراب,, مبني عىل الفتح)يفيد السببية(الفاء حرف عطف  فقىض

 ,فعل ماض, مبني عىل الفتح املقدر عىل آخره, منع من ظهـوره التعـذر: قىض
 .و ه:ا, تقديرهًوالفاعل ضمري مسترت جواز

 ضـمري واهلـاء . ال حمل له مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل السكون:عىل عليه
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,جر بحرف اجلر يف حمل متصل, مبني عىل الكرس,

 . )قىض(بالفعل 
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية استئنافية :) موسىوكزه( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل طوفة عىل مجلة استئنافيةمجلة فعلية مع :)قىض عليه( مجلة
 :وتفيد الرتتيب والرتاخي يف الزمن : ثم−٣
 . )ُاألزهار ثم ُ األوراقُتظهر( 

ظهر األوراق ثم بعد فـرتة مـن الـزمن تظهـر حيث ت ;تفيد الرتتيب والرتاخي :ثم
 .األزهار

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا  الكلمة
 .فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة تظهر

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة األوراق
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح ثم

 .اسم معطوف عىل األوراق, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة األزهار



  

  )٤٨٨(

 :وهي للغاية والتدرج : حتى−٤
 .ليشء وهنايتهآخر ا :الغاية

 . وهو االسم املعطوف,ا إىل أن يبلغ الغايةًا فشيئًأي ما قبلها ينقيض شيئ :والتدرج
 .واملعطوف جزء من املعطوف عليه ,ويشرتط أن تعطف املفردات ال اجلمل

 . )ُاجلبابرة حتى ُ الناسُيموت( 
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .رفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفعل مضارع م يموت
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الناس
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف للغاية والتدرج, مبني عىل السكون حتى

 .اسم معطوف عىل الناس, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلبابرة
 :ربعة معان وهلا أ,اخلرب وأوتقع بعد الطلب  : أو−٥

 :معنيان بعد الطلب
 .وهو ما يمتنع اجلمع فيه بني املتعاطفني : التخيري−أ
 . )هاَأو أخت اً هندْتزوج(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . أنت:ا, تقديرهً والفاعل ضمري مسترت وجوب,فعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر تزوج
 ., وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب اًهند
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو

 وهـو ,اسم معطوف عىل هند منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره أختها
 . ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه:وها. مضاف

 .تعاطفنيوهو ما جيوز اجلمع فيه بني امل : اإلباحة−ب



  

  )٤٨٩(

 . )ًأو جملةا ً كتابْاقرأ(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .تقديره أنت والفاعل ضمري مسترت, ,السكون الظاهرفعل أمر, مبني عىل  اقرأ
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب
 .راب ال حمل له من اإلع,حرف عطف, مبني عىل السكون أو

 .اسم معطوف عىل كتاب منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة جملة
 : معنيان بعد اخلرب مها)أو(ـول
 : الشك−أ

ٍ لبثنا يوما أو بعض يوم{ ْ ْ َ ْ َْ ً ََ َ َ ْ ِ  .]١١٣ :املؤمنون[ } َ
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري )نا( و, الدالة عىل الفاعلني)نا(ـفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله ب لبثنا

 .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعل
 وهـو متعلـق , ظرف زمان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة,مفعول فيه اًيوم

 .بالفعل لبثنا
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو

 . وهو مضاف,صبه الفتحة الظاهرة منصوب, وعالمة ن)اًيوم(اسم معطوف عىل  بعض
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة يوم

 .وتريد اإلهبام عىل املخاطب ,ا باألمرًإذا كنت عامل : التشكيك واإلهبام−ب
 . ) أو عمروٌ زيدَجاء(

 :اإلعراب



  

  )٤٩٠(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .اهرفعل ماض, مبني عىل السكون الظ جاء
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة زيد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو

اسم معطوف عىل زيد, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة عـىل آخـره  عمرو
 . )اء وليس الواورآخر االسم ال(

  : مل يذكرمها ابن هشام)أو(وهناك معنيان آخران لـ  −
  : التقسيم−أ
 . )ٌ أو حرفٌ أو فعلٌاسم ُالكلمة(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الكلمة
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اسم
 . ال حمل له من اإلعراب,, مبني عىل السكون)يفيد التقسيم(حرف عطف  أو

 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)اسم(سم معطوف عىل ا فعل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون أو

 ., مرفوع, وعالمة رفعه الضمة)اسم(اسم معطوف عىل  حرف
 : فتكون بمعنى بل; اإلرضاب−ب

 .)عجز بيت من البسيط( )ًثامنيةأو زادوا  َكانوا ثامنني(
 .بمعنى بلجاء لإلرضاب  :أو

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٤٩١(

 مضارع ناقص, مبني عىل الضم التـصاله بـواو اجلامعـة والـواو ضـمري فعل كانوا
 واأللف للتفريـق حـرف, ,متصل, مبني عىل السكون, يف حمل رفع, اسم كان

 . ال حمل له من اإلعراب,مبني عىل السكون
 .وعالمة نصبه الياء; ألنه ملحق بجمع املذكر الساملخرب كان منصوب,  ثامنني
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف يفيد اإلرضاب, مبني عىل السكون أو

 والـواو ضـمري متـصل, ,فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بـواو اجلامعـة زادوا
 واأللـف للتفريـق حـرف مبنـي عـىل ,مبني عىل السكون, يف حمل رفع فاعـل

 . حمل له من اإلعراب ال,السكون
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ثامنية
مى هـذه َسُوتـ ,ني بعد مهزة داخلة عـىل أحـد املـستوينييوهي لطلب التع : أم−٦

 .اهلمزة مهزة التسوية
َ وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون{ ُْ ُ ٌَ َ ٌ ْ ََ ِْ َ َ َِ َ ِ  .]١٠٩ :األنبياء[ } ِ

 :اإلعراب
 راهبــــــــــــــــــــــــــاإع الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون إن

 منـع مـن ظهورهـا ,فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء أدري
 . أنا:تقديره ا,ً والفاعل ضمري مسترت وجوب,الثقل

 ال حمـل لـه مـن , حـرف مبنـي عـىل الفـتح)مهـزة التـسوية(اهلمزة لالستفهام  أقريب
 .خرب مقدم مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: قريب .اإلعراب

 . ال حمل له من اإلعراب,, مبني عىل السكون)يفيد التعيني(حرف عطف  أم
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)قريب(اسم معطوف عىل  بعيد
 .اسم موصول, مبني عىل السكون, يف حمل رفع, مبتدأ مؤخر ما



  

  )٤٩٢(

مبني للمجهول مرفوع, وعالمة رفعـه النـون; ألنـه مـن األفعـال مضارع فعل  توعدون
 . والواو ضمري متصل مبني عىل السكون, يف حمل رفع نائب فاعل,اخلمسة

 :اجلمل
 .مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة سابقة :)أدري( مجلة
 .مفعول به للفعل أدرينصب,  يف حمل ,مجلة اسمية :)ما توعدون قريبأ( مجلة
 .هلا من اإلعراب, ال حمل مجلة فعلية صلة املوصول :)توعدون( مجلة

 وتـسمى كـذلك , ألهنا عادلـت اهلمـزة لالسـتفهام هبـا; هنا العادلة)أم(وتسمى 
َمهِدَحَأِى بنَْغَتْسُألن ما قبلها وما بعدها ال ي; متصلة  .آلخرا عن اِ
وهـي تعطـف  ,وفائدهتا الرد عن اخلطأ يف احلكم إذا كانـت بعـد اإلجيـاب : ال−٧

 .املفرد بعد كالم موجب
 . )ارشا ال ً خريَلِمَ عْنَ مُالعاقل(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة العاقل
 .ىل السكون, يف حمل رفع خرباسم موصول, مبني ع من

 .ا, تقديره هوً والفاعل ضمري مسترت جواز,فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عمل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًخري
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون ال
 .ه الفتحة الظاهرة منصوب مثله, وعالمة نصب)اًخري(اسم معطوف عىل  ارش

 
 :ويشرتط فيها لتكون عاطفة : لكن−٨
 .واوال بَنِرتَْقَت أن ال −أ



  

  )٤٩٣(

ْ أو هنٍيْفنَِ بَقَبْسُ أن ت−ب  .ٍيَ
 .اً أن يكون املعطوف هبا مفرد−جـ

 .وهي تفيد االستدراك
 . )ٌ خالدْلكن ٌ حممدِ يأتْمل( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . نفي وجزم وقلب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف مل
, وعالمة جزمه حذف حرف العلة مـن آخـره; ألنـه )مل(فعل مضارع جمزوم بـ  يأت

 .اآلخر معتل
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حممد
 .حرف عطف واستدراك, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب لكن
 .طوف عىل حممد, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةاسم مع خالد
 .أي مثبت وهي تفيد اإلرضاب إن كانت بعد كالم موجب : بل−٩
 . )ابل عليا ً بكرْساعد(
رصف احلكـم عـام قبلهـا ملـا ;  فهي تفيـد اإلرضاب;وقعت بعد كالم موجب :بل
 .بعدها

 :اإلعراب
 اإعراهبــــــــــــــــــــــــــ الكلمة
 . أنت:ا تقديرهً والفاعل ضمري مسترت وجوب.فعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر ساعد
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًبكر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف وإرضاب, مبني عىل السكون بل
 بـل  وتفيـد.اسم معطوف عىل بكر منصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة اعلي

 .االستدراك إن كانت بعد كالم منفي



  

  )٤٩٤(

 . )بل قصةا ًكتابُما قرأت (
 .فهي تفيد االستدراك ;وقت بعد كالم منفي :بل

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ما
 ضـمري والتـاء ,فاعـل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء ال قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف واستدراك, مبني عىل السكون بل

 .اسم معطوف عىل كتاب منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة قصة
 .أهنا تشرتك يف ) بل− لكن −ال ( :احلروف الثالثة *
 . عاطفة−أ

 , بعـد اإلجيـاب)ال(لكـن  , تفيد رد السامع عن اخلطأ يف احلكم إىل الصواب−ب
 .  بعد النفي)بلو ,لكن(و

 . ) ال− لكن −بل  ( الفرق بني
 .لقرص القلب واإلفراد :ال

 .لقرص القلب فقط : لكن−بل 
 . )اًال نثرا ً شعرُحفظت(

قلـب املعنـى ;  هنـا لقـرص القلـب)ال(فـ  ,اًعتقد أنك حفظت نثرإذا كان السامع ي
  .الذي يعتقده من النثر إىل الشعر

 ; هنـا لقـرص اإلفـراد)ال(فـ  ;اًا معًا ونثرًإذا كان السامع يعتقد أنك حفظت شعرو
  . الشعر باحلفظتألنك قد أفرد
 :اإلعراب



  

  )٤٩٥(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,ض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ما حفظت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًشعر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل السكون ال
 . الظاهرة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة)اًشعر(اسم معطوف عىل  اًنثر

 : فال تأتيان إال لقرص القلب)لكن −بل ( أما −
 . )اً شعرْلكنا ًنثر ْ أحفظْمل(

 . وهذا واضح من املعنى,لكن هنا لقرص القلب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .حرف نفي وقلب وجزم, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب مل

 والفاعـل ضـمري , وعالمة جزمـه الـسكون الظـاهر)مل(زوم بـ فعل مضارع جم أحفظ
 .ا, تقديره أناًمسترت وجوب

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًنثر
 .حرف عطف واستدراك, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب لكن
 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)اًنثر(اسم معطوف عىل  اًشعر

 



  

  )٤٩٦(

Þ†jÛa@ @

éÐíŠÈmZ@ @
 .هو التابع املقصود باحلكم بال واسطة 
ألهنـا ليـست ; وهذا خالف النعـت وعطـف البيـان والتوكيـد) املقصود باحلكم(

ا بـاحلكم إال ًفهو إن كان مقصود;  خيرج عطف النسق)بال واسطة( و, باحلكمةمقصود
 .أنه بواسطة

 . )َ األندلسٍ زيادُ بنُطارق ُ القائدَفتح(
 .وهو مقصود باحلكم ,ل من القائدبد :طارق

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره فتح
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القائد
 .بدل كل من كل, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة طارق
 . وهو مضاف,ه, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة, مرفوع مثل)طارق(نعت لـ  بن
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة زياد

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة األندلس

Þ†jÛa@âbÓcZ@ @
 أو ,مطابق للمبدل يف اللفـظ واملعنـى( ويسمى بدل كل من كل : البدل املطابق−١

 . ) دون اللفظاملعنىيف 
 :اللفظ واملعنىيف ق مطاب

ْ اهدنا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم{ ْ ْ َ ِْ َ ََّ َ َ َْ َْ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َُْ  .]٧ −٦ :الفاحتة[ } ِّ
 .وهو مطابق يف اللفظ واملعنى ,)الرصاط(  من)كل من كل( بدل مطابق :رصاط



  

  )٤٩٧(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 والفاعـل ضـمري ,معتـل اآلخـر هىل حذف حرف العلـة; ألنـفعل أمر, مبني ع هدناا
ضمري متصل, مبني عىل السكون, يف حمل نصب : نا .ا, تقديره أنتًمسترت وجوب

 .مفعول به أول
 .مفعول به ثان منصوب بنزع اخلافض, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الرصاط
 .رة منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاه)الرصاط(نعت لـ  املستقيم
 وهـو , منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)كل من كـل(بدل مطابق  رصاط

 .مضاف
 .اسم موصول, مبني عىل الفتح, يف حمل جر مضاف إليه الذين
 ضـمري مبنـي عـىل والتـاءفعل ماض مبني عىل السكون, التصاله بتاء الفاعل,  أنعمت

 . يف حمل رفع فاعلالفتح
ضـمري مبنـي : هـمالسكون ال حمل له من اإلعـراب, حرف جر مبني عىل : عىل عليهم

 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أنعم.عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلر
 :مطابق يف املعنى فقط −
ً وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا{ ُ َِ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ  .]٣٥ :الفرقان[ } ْ

 .وهو مطابق يف املعنى فقط ,بدل مطابق من أخاه :هارون
 :اباإلعر
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
, مبني عىل )ينصب مفعولني أصلهام مبتدأ وخرب(فعل ماض من أفعال التصيري  جعلنا

ضـمري متـصل, مبنـي عـىل : نـا . الدالة عـىل الفـاعلني)نا(السكون التصاله بـ
 .رفع فاعلالسكون, يف حمل 



  

  )٤٩٨(

 والظـرف ,مفعول فيه ظرف مكان منصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة معه
 يف , ضمري متصل, مبني عـىل الـضمواهلاء .وهو مضاف ,متعلق بالفعل جعلنا
 .حمل جر مضاف إليه

 وهـو ,الـستةمفعول به أول منصوب, وعالمة نصبه األلف; ألنه مـن األسـامء  أخاه
 .مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليه ضمري متصل, واهلاء .مضاف

 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أخاه( من )كل من كل(بدل مطابق  هارون
 .مفعول به ثان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًوزير
 .)بدل بعض من كل( اً ويسمى أيض: بدل جزء من كل−٢

 .بدل منها من املا حقيقيًأن يكون البدل جزء :وضابطه
 . )ُهَفْصِن َ الكتابُقرأت(

 .وهو جزء حقيقي من الكتاب ,بدل بعض من كل من الكتاب :نصفه
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة كتابال

 وهـو ,بدل بعض من كل من الكتاب منصوب, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة نصفه
 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء. مضاف

 ,املبـدل منـهعـىل  أنه يشتمل عىل ضمري يعـود )بعض من كل( ويالحظ يف بدل −
وال بـد أن  ,اًويسمى هذا الـضمري رابطـ ,هذا الضمري يف لفظ متعلق بالبدلوقد يكون 

 .ا للمبدل يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيثًيكون هذا الضمري مطابق
 . )ْا منهمًكثري َكَ أهلُرأيت(

 .وهو متعلق بالبدل ,)منهم(  يف لفظ)الرابط( والضمري بدل بعض من كل :اًكثري



  

  )٤٩٩(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا لكلمةا

 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة رأيت
 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل

 والكـاف , وهـو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة أهلك
 .ضاف إليهجر م ضمري متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل

 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,)أهلك( من ,بدل بعض من كل اًكثري
ضمري متـصل, : هم . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل السكون:من منهم

 واجلـار واملجـرور متعلقـان بــ ,مبني عىل السكون, يف حمـل جـر بحـرف اجلـر
 .)اًكثري(

 : بدل االشتامل−٣
 . بطريق اإلمجالًيشء يشتمل عامله عىل معناه اشتامالوهو يدل عىل 

 .)ِهِ كرمٍ بحاتمُتْبِجْأع(
 .ولكنه يشتمل عليه; ا من حاتمًفالكرم ليس جزء ;بدل اشتامل من حاتم :ِهِمَرَك

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,تحركـةفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل امل أعجبت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
اسـم جمـرور : حاتم . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بحاتم

 واجلـار واملجــرور متعلقـان بالفعــل ,بالبـاء, وعالمـة جــره الكـرسة الظــاهرة
 .أعجبت

 , وهـو مـضاف,لظـاهرةبدل اشتامل من حاتم جمرور, وعالمة جـره الكـرسة ا كرمه
 . ضمري متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جر مضاف إليهاهلاءو



  

  )٥٠٠(

ا ًألن البدل فيه ال يؤلف بعض; وهذا النوع من البدل خيتلف عن بدل اجلزء من كل
 ,ولكنه مما يـشتمل عليـه مـن صـفات أو أحـداث أو مـا شـاكل ذلـك ,من املبدل منه

 :ط فيهرتَْشُوي
 .بدل منه وحده أن يصح الكالم بذكر امل−١
 أن يشتمل عىل ضمري يطابق املبدل منه يف اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع والتـذكري −٢

 :تعاىل كام يف قوله ;اً أو مقدر,اًوهذا الضمري قد يكون مذكور ,والتأنيث
ِ قتل أصحاب األخدود النار ذات الوقود{ ِ ِ ُِ َُ ُ َ ْْ ََ ِ َُّ ُ ْ ْ  .]٥ −٤ :الربوج[ } َ

 .فحذف الضمري الرابط , النار فيه: والتقدير,والضمري مقدربدل من األخدود  :النار
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره قتل

 . وهو مضاف,نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أصحاب
 . الظاهرةةمة جره الكرسمضاف إليه جمرور, وعال األخدود

 .بدل اشتامل من األخدود جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة النار
 . وهو مضاف,نعت للنار جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة ذات

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الوقود
 : البدل املباين للمبدل منه−٤

 :نحـو ويـصدر عـن حـاالت نفـسية ,يه طرفا اإلبدالر فَايَغَتَوهو نوع من البدل ي
 :وهو ثالثة أنواع ,وقد يكون زلة لسان ,السهو أو الغفلة أو تغيري الرأي

وهـو مـا مل  ,غلـطبدل عن اللفظ الذي هـو ألنه  ;بدل سببه الغلط : بدل الغلط−أ
 .اًطَلَولكن سبق إليه اللسان غ ,ا البتةًيكن مقصود

 . )َ الشامَمرص ِ الوليدُ بنُ خالدَفتح( 



  

  )٥٠١(

 ثم ,فذكرت مرص ,سبق اللسان الذهن ,وهو زلة لسان ,بدل غلط من مرص :الشام
 . الشام:صحح اخلطأ اللساين

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر فتح
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة خالد
 . وهو مضاف, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة)لدخا(نعت لـ  بن

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الوليد
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مرص
 .بدل غلط منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الشام
فبعد أن يطلق ; نانَوهذا النوع يصدر عن السهو أو الغفلة يف اجل :بدل النسيان −ب

 .املتكلم الرأي ينتبه إىل حقيقة فيذكرها
 ,والفرق بني بدل الغلط وبدل النسيان أن بدل النسيان يكون من العقـل أو الغفلـة

 .وبدل الغلط يكون من اللسان
 . )ِاملدرسة ِّ الصفِ مكتبةْ منَ الكتابُأخذت(

 ثـم تنبـه ,من مكتبة الصففقد ذكر املتكلم أنه أخذ الكتاب ; بدل نسيان :املدرسة
 .فذكر أنه أخذ الكتاب من مكتبة املدرسة أنه نيس

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء , التصاله بتاء الفاعل املتحركـة;فعل ماض, مبني عىل السكون أخذت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .عالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب, و الكتاب

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من



  

  )٥٠٢(

اجلـار و . وهـو مـضاف, وعالمـة جـره الكـرسة الظـاهرة)من(اسم جمرور بـ  مكتبة
 .واملجرور متعلقان بالفعل أخذت

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الصف
 .مة جره الكرسة الظاهرةبدل نسيان جمرور, وعال املدرسة
 : بدل اإلرضاب−جـ 

 .وهو ما يصدر عن تغيري الرأي والتوجه إىل رأي آخر
 . ) بالغةاً نحوأقرأ( 

َريَغ اً أن ذكر املتكلم أنه قرأ نحوَدْعَبَف ;بدل إرضاب :بالغة  إىل معنـى َهَّجَوَتَو, ُهَيْأَ رَّ
  .)بالغة( آخر

 :اإلعراب
 ــــــــــــــاإعراهبــــــــــــ الكلمة
فعل مضارع مرفوع, وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة, والفاعـل ضـمري مـسترت  أقرأ

 . أنا:ا, تقديرهًوجوب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًنحو
 .بدل إرضاب منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة بالغة
 :لحوظةم −

 .ً بدالَبِرْعُأللف والالم أإذا جاء بعد اسم اإلشارة اسم مبدوء با
 . )ٌمفيد ُهذا الكتاب(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

اسم إشـارة, : ذا . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل السكون, للتنبيه:ها هذا
 .مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ

 .ة الظاهرةبدل كل من كل, مرفوع, وعالمة رفعه الضم الكتاب
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مفيد



  

  )٥٠٣(
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 : هي,ينقسم العدد إىل أقسام ثالثة

 .وهو ما دل عىل ألفاظ العقود من عرشين إىل تسعني : العدد املفرد−أ
 أحـد ;العرشة مع ما دوهنا إىل الواحـدوهو عبارة عن تركيب  : العدد املركب−ب

 . إىل تسعة عرش... اثنا عرش−عرش 
 :وهو نوعان : العدد املضاف−جـ 

 .وهو العدد من الثالثة إىل العرشة , ما يضاف إىل مجع:أحدمها
 :مثل

 . )ٍ طالبُربعة أَنجح(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .لفتح الظاهر عىل آخرهفعل ماض, مبني عىل ا نجح
 .وهو مضاف ,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أربعة
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة طالب
 .وهو مائه وألف وتثنيتهام , ما يضاف إىل مفرد−٢
 . )ٍ صفحةمائتي ُقرأت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء , ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل قرأت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 . وحذفت النون لإلضافة,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنه مثنى مائتي



  

  )٥٠٤(

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة صفحة
 .ن يذكر النيف قبل العدد املفردوهو أ :وهناك العدد املعطوف − 
 .)ِ يف االمتحانً طالبةَ وعرشونٌست ْشاركت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 حرف مبني عىل , للتأنيثوالتاء .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره شاركت

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 .ه الضمة الظاهرةفاعل مرفوع, وعالمة رفع ست
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .اسم معطوف مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل عرشون
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة طالبة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(ور بـ اسم جمر االمتحان
 .بالفعل شاركت

ĆîãbqbZãdnÛa@òßýÇ@Öb§g@òîÐî×@…†ÈÛbi@sîL@…ë†È½bi@ÙÛ‡@òÓýÇëZ@ @
 .ويؤنثان مع املؤنث ,ران مع املذكرَّ يذك)واحد واثنان(  العددان−١
 . )ِ اثنتنيِوقصتني اًا واحدًكتاب ُاشرتيت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة اشرتيت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب



  

  )٥٠٥(

 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًواحد
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 عـوض عـن والنـون ,اسم معطوف منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنـه مثنـى قصتني
 .التنوين يف االسم املفرد

 .نعت منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنه ملحق باملثنى اثنتني
 يـذكران مـع ;لتأنيثختالف املعدود يف التذكري وا األعداد من ثالثة إىل العرشة −٢

 :يؤنثان مع املذكراملؤنث و
 . )ٍ طالباتُثالث وٍ طالبُثالثة َحرض(

 .اً ومع املؤنث مذكراً جاء مع املذكر مؤنث)ثالثة(العدد 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر حرض
 . وهو مضاف,مة الظاهرةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الض ثالثة

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة طالب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 . وهو مضاف,اسم معطوف مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ثالث
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة طالبات
 : العدد املركب−٣

ق املعـدود يف التـذكري وافي )العرشة( واجلزء الثاين ,ء األول منه خيالف املعدوداجلز
 :والتأنيث

 .)ً طالبةَ عرشةَتسع واً طالبَ عرشَتسعة َفاز(



  

  )٥٠٦(

خيـالف ألنـه  ;اًفاجلزء األول من العدد جاء مؤنثـ ;املعدود مذكر :اًتسعة عرش طالب
 .دوديوافق املعألنه  ;اًواجلزء الثاين جاء مذكر ,املعدود

خيـالف ألنـه  ;اًاجلزء األول من العدد جاء مذكر ,املعدود مؤنث :تسع عرشة طالبة
 .يوافق املعدودألنه  ;اًواجلزء الثاين جاء مؤنث ,املعدود

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عيل الفتح الظاهر فاز
 ًدائامكون ي والعدد املركب ., يف حمل رفع فاعلعدد, مبني عىل فتح اجلزأين تسعة عرش

 . عىل فتح اجلزأين يف حمله اإلعرايبامبني
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًطالب
 . ال حمل له من اإلعراب,لفتحاحرف عطف, مبني عىل  و

 .عدد, مبني عىل فتح اجلزأين, يف حمل رفع اسم معطوف تسع عرشة
 .ز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمتيي طالبة
 : وهي من عرشين إىل تسعني, ألفاظ العقود−٤

وهي تبقى بلفـظ واحـد مـع املـذكر  ,امل معاملة مجع املذكر الساملَعُهذه األلفاظ ت
 .فيأخذ حكمه األسايسا النيف قبلها مأ واملؤنث

 . )ًامرأة َعرشون وٌ وأربعً رجالَعرشون وٌ أربعةِيف القاعة( 
 بيـنام عـرشون ,ألن املعـدود مـذكرا; ًجاء العدد أربعة مؤنث :ً رجالأربعة وعرشون

 . عىل حاهلاْتَيِقَب
بيـنام عـرشون ; ألن املعـدود مؤنـث; اًجاء العدد أربع مذكر :أربع وعرشون امرأة

 .بقيت عىل حاهلا
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٥٠٧(

 . ال حمل له من اإلعراب,سكونحرف جر, مبني عىل ال يف
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  القاعة

 .تقديره موجود بمحذوف خرب مقدم,
 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أربعة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع املذكر الساملاسم معطوف  عرشون
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ًرجال

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
 .اسم معطوف عىل أربع مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أربع
 .عراب ال حمل له من اإل,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .اسم معطوف عىل أربع, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عرشون
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة امرأة
 : املائة واأللف−٥

وال  ,فـإنام يكـون بلفـظ واحـد; ضيف إليها العدد من ثالثـة إىل تـسعةُإذا أ :املائة
 .تلحقه التاء

 .)ٍ طالبةُثالثامئة وٍلب طاُ ثالثامئةَ املحارضةَحرض(
 .ومل تتغري مع املذكر واملؤنث ,بقيت عىل حاهلا :ثالثامئة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر حرض

 .مفعول به مقدم منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة املحارضة
 . وهو مضاف,مة رفعه الضمة الظاهرة مرفوع, وعالفاعل مؤخر ثالثامئة



  

  )٥٠٨(

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة طالب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 وهـو ,اسم معطوف عىل ثالثامئة, مرفوع مثله, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة ثالثامئة
 .مضاف

 .ة الظاهرةمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرس طالبة
إذا أضيف إىل األعداد من ثالثة إىل تسعة جرت هذه األعداد عىل القيـاس  :ُفْاألل
 .اًا وتأنيثًتذكري
 . )ِ للقرآنٍ حافظِ آالفَ مخسةُرأيت(

 ).حافظ( ألن املعدود مذكر; أنثت :مخسة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,ون التصاله بتاء الفاعل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل السك رأيت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مخسة
 . وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة آالف
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة حافظ

اسـم : القـرآن . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الكرس قرآنلل
 واجلار واملجرور متعلقـان باسـم ,جمرور بالالم, وعالمة جره الكرسة الظاهرة

 .)حافظ(الفاعل 
 . )ٍ جمتهدةٍ طالبةِ آالفَمخس ُرأيت(

 .ألن املعدود مؤنث; ذكرت :مخس
 :اإلعراب

 ــــــــــــاإعراهبــــــــــــــ الكلمة



  

  )٥٠٩(

 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة رأيت
 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل

 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مخس
 . وهو مضاف,مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة آالف
 .إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمضاف  طالبة
 .نعت جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة جمتهدة
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 : إىل متييزها اجلمعُافَضُىل عرشة ت األعداد من ثالثة إ−أ
 . )ٍ نساءُّست وٍ رجالُستةعندي (

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 منـع , فيه ظرف مكان منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل آخرهمفعول عندي

 ضـمري اليـاء و. وهو مـضاف,من ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة للياء
 والظرف متعلق بمحـذوف .متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جر مضاف إليه

 . )موجود(خرب مقدم, تقديره 
 . وهو مضاف, الضمة الظاهرةمبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه ستة

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة رجال
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 . وهو مضاف,اسم معطوف عىل ستة مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ست
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة نساء
وهو مائة  ,اًأي يكون متييزه مفرد;  إىل مفرد إالملضاف ما ال يضافمن العدد ا −ب

 .وألف وتثنيتهام



  

  )٥١٠(

 . )ٍألفي درهم ُأنفقت(
 :اإلعراب

 إعراهبـــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة أنفقت

 .متصل, يف حمل رفع فاعل
 , وحـذفت النـون لإلضـافة,ول به منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنه مثنىمفع ألفي

 .وهو مضاف
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة درهم
 :اًا منصوبًيكون متييزه مفرد :فردالعدد امل −جـ

 . )ً صفحةَثالثني ُ الطالبَقرأ(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر قرأ

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الياء; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل ثالثني
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة صفحة
 :اًا منصوبًيكون متييزه مفرد : العدد املركب−د
َ إين ر{ ِّ ًأيت أحد عرش كوكباِ ْ َ ََ َ َ َ َ َُ  .]٤ :يوسف[ } َْ

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 منـع مـن ظهـوره اشـتغال , حرف توكيد ونصب, مبني عىل الفتح املقدر:إن إين 
ضـمري متـصل, : اليـاء . ال حمل له من اإلعـراب,املحل باحلركة املناسبة للياء
 .نمبني, يف حمل نصب اسم إ



  

  )٥١١(

 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة رأيت
 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل

 .عدد, مبني عىل فتح اجلزأين, يف حمل نصب مفعول به أحد عرش
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكوكب

 :اجلمل
 .)قال(مفعول به لـ نصب  يف حمل ,مجلة اسمية ):إين رأيت( مجلة
 .خرب إنرفع  يف حمل ,مجلة فعلية ):رأيت( مجلة
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هـا يف حمل ة عىل فتح اجلـزأينمبني  إىل تسعة عرش...أحد عرش( :املركبة األعداد −١

 :يستثنى منها العدد اثنا عرش )اإلعرايب
 . )اً كتابَ عرشَسبعة ُقرأت(

 :اإلعراب
 عراهبـــــــــــــــــــــــــاإ الكلمة
 ضـمري والتـاء .فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة قرأت

 .رفع فاعل يف حمل متصل, مبني عىل الضم,
 .عدد مبني عىل فتح اجلزأين, يف حمل نصب مفعول به سبعة عرش

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب
ويبنـى  ,ب اجلزء األول منهام إعراب املثنىَرْعُ واثنتا عرشة ي, اثنا عرش:ددانالع −٢

 :ىل الفتحالثاين منهام ع
 . )ً جائزةَي عرشةتاثن عىل ُحصلت(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة حصلت



  

  )٥١٢(

 .صل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعلمت
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون عىل
 . ملحق باملثنىه, وعالمة جره الياء; ألن)عىل(اسم جمرور بـ  يتاثن

 . ال حمل له من اإلعراب,جزء عددي, مبني عىل الفتح عرشة
ردة أم معطوفة أم كانت من سواء أكانت مف ;األعداد يف غري ما تقدم هي معربة −٣

 .أو املئة واأللف ومضاعفات كل منهام ألفاظ العقود
 . عىل كل ذلكةوقد تقدمت أمثل

 . )اً طالبَعرشون وِاثنان َ اجلوائزَنال(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر نال

 ., وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به مقدم منصوب اجلوائز
 .فاعل مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه األلف; ألنه ملحق باملثنى اثنان
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .اسم معطوف مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل عرشون
 .لظاهرةمتييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة ا اًطالب
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 :عىل النحو التايل ف العددَّيعر
 . عىل اجلزء األول منه)لأ ( ا دخلتً إذا كان العدد مركب−١
 . )اً طالبَ عرشَ اخلمسةَوصل( 

 .التعريف عىل اجلزء األول من العدد املركب) لأ(دخلت  :اخلمسة عرش



  

  )٥١٣(

 :اإلعراب
 ــاإعراهبــــــــــــــــــــــــ الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر وصل
 .عدد, مبني عىل فتح اجلزأين, يف حمل رفع فاعل اخلمسة عرش

 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًطالب
 .ا دخلت أل التعريف عىل املضاف إليهً إذا كان العدد مضاف−٢
ُجاء تسعة(  . )ِالطالب َ

 .يه الطالبدخلت أل التعريف عىل املضاف إل
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة تسعة

 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الطالب
 .عطوف عليه عىل املعطوف وامل)أل( ا دخلتً إذا كان العدد معطوف−٣
 .)اً العبَ والعرشونُاخلمسة ِ يف البطولةَاشرتك(

 .)اخلمسة والعرشون(  التعريف عىل املعطوف واملعطوف عليه)أل(دخلت 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر اشرتك

 .عراب ال حمل له من اإل,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  البطولة

 .بالفعل اشرتك



  

  )٥١٤(

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اخلمسة
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

 .املذكر الساملاسم معطوف مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع  العرشون
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًالعب
 .)أل( إذا كان العدد من ألفاظ العقود عرف العدد بـ −٤
  .)ً حمارضةَخلمسون اِتَيِقْلُأ( 

 . من ألفاظ العقود)اخلمسون( التعريف عىل العدد )أل(دخلت 
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظاهر ألقيت
 وحـرك بالكـرس ,للتأنيث حرف, مبني عىل السكون ال حمل له مـن اإلعـراب والتاء

 .ا اللتقاء الساكننيًمنع
 .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الواو; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل اخلمسون
 .لفتحة الظاهرةمتييز منصوب, وعالمة نصبه ا حمارضة

 :ثالث حاالتا جاز يف تعريفه ًا مضافً إذا كان العدد مفرد−٥
 . عىل العدد وحده)أل(  إدخال−أ
 . )َ دراهمَالعرشة ُأنفقت(
 . عىل املعدود وحده)أل(  إدخال−ب

 . )ِ الدراهمَأنفقت عرشة(
 .اً عىل العدد واملعدود مع)أل(  إدخال−جـ

 . )َ الدراهمَالعرشةأنفقت (
 :عراباإل



  

  )٥١٥(

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التـصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة أنفقت

 .يف حمل رفع فاعل ضمري متصل, مبني عىل الضم,
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العرشة/عرشة
 عن الكرسة; ألنـه ممنـوع اً جره الفتحة عوضمضاف إليه جمرور, وعالمة دراهم

 .من الرصف; ألنه جاء عىل صيغة منتهى اجلموع
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الدراهم
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 .وزن فاعل للداللة عىل الرتتيبعىل يصاغ من األعداد عىل وصف 

 .إىل العرشة.. .ةالثالث/ الثالث/ الثانية/ الثاين :مثل
 ., والتاسعة عرشةإىل التاسع عرش ... احلادية عرش/ احلادي عرش

, والتاســعة إىل التاســع والتــسعني ...الواحــدة والعــرشون/ الواحــد والعــرشون
 .والتسعني

אאW 
 .يطابق املعدود من حيث التذكري والتأنيث يف مجيع حاالته −١
 ِالـسنةوتويف يف  ,هِ عمرْ منَ واخلمسنيِ الثالثِالعام يف ِىل املدينةإ  ُ الرسولَهاجر(
 . )َ والستنيِالثالثة

 .وافق العدد املعدود يف التذكري :العام الثالث
 .وافق العدد املعدود يف التأنيث :السنة الثالثة
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ىل الفتح الظاهرفعل ماض, مبني ع هاجر



  

  )٥١٦(

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الرسول
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون إىل

 و اجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)إىل(اسم جمرور بـ  املدينة
 .بالفعل هاجر

 .راب ال حمل له من اإلع,حرف جر, مبني عىل السكون يف
 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  العام

 .اًبحال حمذوف من الرسول, تقديره كائن
 .نعت جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الثالث

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
مة جره الياء; ألنه ملحق بجمـع املـذكر اسم معطوف عىل الثالث جمرور, وعال اخلمسني

 .السامل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 ضمري اهلاءو , وهو مضاف,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  عمره
 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,متصل, مبني عىل الكرس, يف حمل جـر باإلضـافة

 .بمحذوف حال من العام
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح الظاهر و

 ونائـب الفاعـل ضـمري ,فعل ماض مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظـاهر تويف
 .ا, تقديره هوًمسترت جواز

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف
اجلار واملجـرور متعلقـان  و,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  السنة

 .بالفعل تويف
 .نعت للسنة جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الثالثة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و
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 .اسم معطوف جمرور, وعالمة جره الياء; ألنه ملحق بجمع املذكر السامل الستني
 :اجلمل
 .هلا من اإلعراب, ال حمل ئيةمجلة فعلية ابتدا ):هاجر الرسول( مجلة
هلـا  ال حمل هلا من اإلعراب فهي, ال حمل مجلة فعلية معطوفة عىل مجلة ):تويف( مجلة

 .من اإلعراب
 األعداد املركبة عىل وزن فاعل تبنى عىل فتح اجلزأين كلها من احلادي عرش إىل −٢

 .التاسع عرش
 . ) ََ عرشةَالرابعة ِا يف الليلةً بدرُ القمرُيصري(

 .عىل فتح اجلزأين, مبني عدد :الرابعة عرشة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل مضارع ناقص من أخوات كان, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يصري
 .اسم يصري مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة القمر
 .هرةخرب يصري منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظا اًبدر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلـار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  الليلة
 .اًباخلرب بدر

الرابعــة 
 عرشة

 .)الليلة(عدد, مبني عىل فتح اجلزأين, يف حمل جر نعت لـ 

 :عدا ذلكصاغ عىل وزن فاعل فيام ويعرب العدد امل −
 . )ِ الطالبَ منُ الثالثَوصل( 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
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 .لظاهرافعل ماض, مبني عىل الفتح  وصل
 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الثالث
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجرور متعلقان ,مة جره الكرسة الظاهرة, وعال)من(اسم جمرور بـ  الطالب
 .بمحذوف حال من الثالث

M@…†ÈÛa@pbíbä×Z@ @
لـذا تـسمى ; ولكنها تدل عىل معنـاه; هناك ألفاظ ليست من ألفاظ العدد املعروفة

 . ) نيف−بضع  − كذا − ْنِّ كأي−كم  ( :وأشهرها ,كنايات العدد
 . )َا قرأتً كتابْكم(

 :اإلعراب
 راهبــــــــــــــــــــــــــاإع الكلمة

 .اسم استفهام, مبني عىل السكون, يف حمل نصب مفعول به مقدم كم
 .متييز منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًكتاب

 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة قرأت
 .متصل, مبني عىل الفتح, يف حمل رفع فاعل

Øyòîãb@…†ÈÛa@áZ@ @
 .ياؤهتثبت ا ً إذا كان العدد ثامنية مضاف−١
 . )ٍ طالباتثامين ْنجحت( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 للتأنيـث حـرف, مبنـي عـىل والتـاء .فعل ماض, مبنـي عـىل الفـتح الظـاهر نجحت

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
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 :ري مضافإذا كان العدد ثامنية غ −٢
 .ا بقيت الياء مع تأنيث العددًإذا كان املعدود مذكر

  .)ٌثامنية ِ الرجالَ منَجاء( 
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر عىل آخره جاء
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجرور متعلقان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(ـ اسم جمرور ب الرجال
 .بنعت حمذوف

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ثامنية
االسـم   معاملـةَلِومـُعواملعـدود مؤنـث  ,ثامنيـة غـري مـضاف إذا كان العدد −٣

 .وتثبت يف حالة النصب ,رفع واجلر أي حتذف ياؤه يف حالتي ال;املنقوص
  .)ٍثامن ِ الفتياتَ منَجاء( :فعالر
  )ِ الفتياتَنِ مٍ بثامنُمررت( :اجلر

 . )ِ الفتياتَنِم َ ثامينُرأيت( :النصب

 . )جاء من الفتيات ثامن( −
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
 .له من اإلعراب ال حمل ,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجرور متعلقان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  الفتيات
 .بنعت حمذوف
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فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقـدرة عـىل اليـاء املحذوفـة; ألنـه اسـم  ثامن
 . عنها بالتنوينَضِّوُمنقوص والتي ع

 . )مررت بثامن من الفتيات( −
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا مةالكل
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة مررت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
اسـم جمـرور : ثـامن . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بثامن

 عىل اليـاء املحذوفـة; ألنـه اسـم منقـوص بالباء, وعالمة جره الكرسة املقدرة
 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل مررت,واملعوض عنها بالتنوين

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون من
 واجلار واملجرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  الفتيات

 .بمحذوف نعت

 .)الفتيات من  ثامينرأيت( −
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة رأيت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ثامين
 .ل له من اإلعراب ال حم,حرف جر, مبني عىل السكون من

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)من(اسم جمرور بـ  الفتيات
 .بمحذوف نعت
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 يكـون أمكـن يف −املـتمكن املعـرب−هو التنوين الدال عـىل أن االسـم : الرصف

 .االسمية
 .د للتنوين ملشاهبته الفعلهو االسم املعرب الفاق :واملمنوع من الرصف

 :املمنوع من الرصف نوعان −
 .ع من الرصف لعلة واحدةنَْمُ يقسم −أ

 . لعلتنيفع من الرصنَْمُ يقسم −ب
 : وهو شيئان,ع من الرصف لعلة واحدةَنْمُما يوهو  :القسم األول

 . االسم الذي ينتهي بألف التأنيث املقصورة أو املمدودة:أحدمها
 . برش− دعو − جرحى − سلو −كر  ذ: مثل,املقصورة
 . حسناء− نجالء − بغضاء − صحراء : مثل,املمدودة
 − شفعاء − أربعاء − أقرباء − أطباء :مثل ,اً جاءت مجعاملمدود كلامتذا هب ويلحق

 .فقهاء
  .)بسلو ُمررت( 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,كون التصاله بتاء الفاعل املتحركـةفعل ماض, مبني عىل الس مررت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بسلو . اسـم : سـلو

ا عـن ًجمرور بالباء, وعالمة جره الفتحة املقـدرة عـىل األلـف للتعـذر عوضـ
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 واجلـار , بـألف التأنيـث املقـصورة النتهائه;الكرسة; ألنه ممنوع من الرصف
 .واملجر متعلقان بالفعل مررت

 : صيغة منتهي اجلموع:الثاين
 , بفتح احلرف األول)فاعيلَفاعل ومَم ( وهو اجلمع املوازن يف حركاته وسكناته لـ

 .وثالثه ألف يليها كرس ملفوظ به أو مقدر
 . )ٍ كثريةَمساجد يف ُصليت(

 .عىل صيغة منتهى اجلموع ألنه ;ممنوع من الرصف :مساجد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة صليت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 عن الكرسة; ألنـه ممنـوع مـن اً, وعالمة جره الفتحة عوض)يف(اسم جمرور بـ  مساجد
 .الرصف; ألنه عىل صيغة منتهى اجلموع

 :من أمثلة صيغة منتهى اجلموع −
 .إلخ...  صواعق− خنادق − قواعد − ستائر − مدائن :عىل وزن مفاعل
 .إلخ... مفاتيح− أغاريد − عصافري − مصابيح :عىل وزن مفاعيل

 : وهو نوعان,ا يمنع من الرصف لعلتني م:القسم الثاين −
 . مع علة أخرًامَلَ عً لكونه اسامع من الرصف ما يمن:األول
 . مع علة أخر ما يمنع من الرصف لكونه صفة:الثاين

 :أخر ةعلم مع َلَ الع:النوع األول
 :وهي ,م من الرصف مع واحدة من العلل الست اآلتيةَلَيمنع االسم الع
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 . أمحد− نرجس − سبح − تغلب −يزيد  :الفعلمع وزن   العلمية−١
  .)َأمحد َ مدرسةُزرت(

 .ة ووزن الفعلّيِمَلَعْلِممنوع من الرصف ل :أمحد
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة زرت

 .ل رفع فاعلمتصل, مبني عىل الضم, يف حم
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مدرسة
 عن الكرسة; ألنـه ممنـوع مـن اًمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الفتحة عوض أمحد

 .الرصف للعلمية ووزن الفعل
 − حـرضموت −بعلبـك  :)ويـه(ا ومل خيـتم بــ ا مزجيـً االسم املركـب تركيبـ−٢

 .معديكرب
 . ) بتجارهتمَ األرضَحرضموت ُأبناء َجاب(

 .جيْية والرتكيب املزِمَلَاسم ممنوع من الرصف للع :حرضموت
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاب
 . وهو مضاف,فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أبناء

, وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة; ألنه ممنـوع مـن مضاف إليه جمرور حرضموت
 . للعلمية والرتكيب املزجي;الرصف

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة األرض
اسـم : جتـارة . ال حمل لـه مـن اإلعـراب, حرف جر, مبني عىل الكرسالباء بتجارهتم

ضـمري : هـم . وهـو مـضاف,جمرور بالباء, وعالمة جره الكرسة الظـاهرة
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 واجلـار واملجـرور ,متصل, مبني عىل السكون, يف حمل جـر مـضاف إليـه
 .متعلقان بالفعل جاب

 .لخإ... يعقوب− إسحاق − إسامعيل −إبراهيم  : العجمة−٣
 . )َ إبراهيمُ بنُإسامعيل (

 .ممنوعان من الرصف للعلمية واألعجمية :َإبراهيم/ ُإسامعيل
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــــــاإعراهبـــــــ الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة إسامعيل

 . وهو مضاف,خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة بن
مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الفتحة نيابة عـن الكـرسة; ألنـه ممنـوع مـن  إبراهيم

 . للعلمية واألعجمية;الرصف
 .لخإ... قحطان− رمضان −دنان  ع−عثامن  : زيادة األلف والنون−٤
  .)َ حسانَ شعرُقرأت(

 .وزيادة األلف والنون , للعلمية;ممنوع من الرصف :حسان
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاءفعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة,  قرأت

 .فاعلمتصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع 
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة شعر

مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكـرسة ; ألنـه ممنـوع مـن  حسان
 . وزيادة األلف والنون, للعلمية;الرصف

ا مـا يكـون ًوغالب , به من وزن إىل وزن آخرًأي أن يكون العلم معدوال : العدل−٥
 .لَعُن فعىل وز
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 .لخإ...م َشُ ج−ل َعُ ث−ل َحُ ز−ر َمُ ز−ر َمُع: مثل
 .لخإ... جاشم− ثاعل − زاحل − زامر −امر َ ع:وهي معدوله عن

 . )َعمر ِ بعدلُى التاريخَّتغن(
 . للعلمية والعدل;اسم ممنوع من الرصف :عمر

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .ي عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذرفعل ماض, مبن تغنى
 . الضمة الظاهرةهفاعل مرفوع, وعالمة رفع التاريخ
اسم جمـرور : عدل . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بعدل

 . وهو مضاف,بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
ة; ألنـه ممنـوع مـن  عن الكرساًمضاف إليه جمرور, وعالمة جره الفتحة عوض عمر

 .الرصف للعلمية والعدل
 :ع العلم املؤنث من الرصف عىل الشكل التايلنَْمُوي : التأنيث−٦
 .اا أو لفظيسواء كان التأنيث حقيقي ;ا بتاء التأنيثً أن يكون خمتوم−أ
 . )َ عائشةِ بعلمُأعجبت( 

 .اسم ممنوع من الرصف للعلمية والتأنيث :عائشة
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا ةالكلم
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركـة أعجبت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
اسـم جمـرور : علم . ال حمل له من اإلعراب, حرف جر, مبني عىل الكرسالباء بعلم

اجلار واملجرور متعلقان و ,وهو مضافبالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة, 
 .بالفعل أعجبت



  

  )٥٢٦(

 ألنـه ممنـوع مـن ; وعالمة جره الفتحة نيابة عـن الكـرسة,مضاف إليه جمرور عائشة
 . للعلمية والتأنيث;الرصف

 −عفاف  − سعاد − زينب : مثل, فيكون بغري تاء,اا معنويًا تأنيثً أن يكون مؤنث−ب
 .لخإ... ريم−هيام 

ِ واذكر يف{ ْ ُ ْ َ الكتاب مريمَ َ ْ َ ِ َ ِ  .]١٦ :مريم[ } ْ
 .نَّونَُمل يلذلك  ;اسم ممنوع من الرصف للعلمية والتأنيث :مريم

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف استئناف, مبني عىل الفتح و
 .ترت, تقديره أنت والفاعل ضمري مس.فعل أمر, مبني عىل السكون الظاهر اذكر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 واجلار واملجـرور متعلقـان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  الكتاب
 .بالفعل اذكر

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة مريم
 . فيه الرصف وعدمهساكن الوسط جاز اثالثيإذا كان العلم املؤنث  −
 .)َهبند/ ٍهبندمررت (

 .جيوز فيه الرصف واملنع من الرصف ,اسم ثالثي مؤنث ساكن الوسط :هند
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء ,فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـة مررت

 .ع فاعلمتصل, مبني عىل الضم, يف حمل رف
اسـم جمـرور : هنـد. مبني عىل الكرس ال حمل له مـن اإلعـرابالباء حرف جر,  ٍهبند

 .بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة



  

  )٥٢٧(

اسم جمرور بالباء, وعالمـة جـره الفتحـة نيابـة عـن الكـرسة; ألنـه ممنـوع مـن  َهند
 . واجلار واملجرور متعلقان بالفعل مررت, للعلمية والتأنيث;الرصف

 :من الرصف لكونه صفة مع علة أخر ما يمنع :ع الثاينالنو
 . وهو وزن الفعل)أفعل(أي ما جاء من الصفة عىل وزن  : وزن الفعل−١

 .لخإ... أكرب− أعظم − أفضل − أخرض − أمحر :مثل
 .)َأخرض ٍ بلونٌ حماطُاجلبل(

 .ألهنا عىل وزن الفعل; صفة ممنوعة من الرصف :أخرض
 :اإلعراب

 ـــــــــــــــــــــــــاإعراهب الكلمة
 .مبتدأ مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلبل
 .خرب مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة حماط
اسـم جمـرور : لـون . ال حمل له من اإلعـراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بلون

 . حماطواجلار واملجرور متعلقان باخلرب. بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة
نعت جمرور, وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة; ألنـه ممنـوع مـن الـرصف;  أخرض

 .ألنه صفة عىل وزن أفعل
مؤنثها و ,َالنْعَف عىل وزن إذا كانت الصفة مزيدة بألف ونون : زيادة ألف ونون−٢

 . غضبان− ريان − سكران − عطشان :نحو ,ت من الرصفَعِنُم; ىلْعَعىل وزن ف
 . )َعطشان ٍيا حيوانْقُ يف سٌجر أَلك( 

 .صفة عىل وزن فعالنألنه  ;فممنوع من الرص :عطشان
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والكـاف . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الالم حرف جر, مبني عىل الفتح لك



  

  )٥٢٨(

تعلقـان  واجلـار واملجـرور م.يف حمل جر بحرف اجلـر متصل, مبني عىل الفتح,
 .بمحذوف خرب مقدم

 .مبتدأ مؤخر مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أجر
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف جر, مبني عىل السكون يف

 وهـو ,, وعالمة جـره الفتحـة املقـدرة عـىل األلـف للتعـذر)يف(اسم جمرور بـ  سقيا
 .اجلار واملجرور متعلقان بنعت حمذوف من أجرو ,مضاف

 .اف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرةمض حيوان
 جمرور مثله, وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكرسة; ألنه ممنـوع )حيوان(نعت لـ  عطشان

 .من الرصف; ألنه صفة عىل وزن فعالن
 وذلــك يف ,أي حمولــة عــن وزن آخــر ;كــون الــصفة معدولــةتأي أن  : العــدل−٣

 :موضعني
:  نحـو,َلَعـْفَ أو مَالَعـُاد العرشة األوىل عـىل وزن ف إذا كانت الصفة أحد األعد−أ

 .لخإ...َثَلْثَ ومَالثُ ث,نىْثَ ومَاءنَُ ث,َحدْوَ ومَحادُأ
 .وهي يف رأي النحاة معدولة عن العدد املكرر مرتني

 . )ىَنْثَى مَنْثَم ُ الطالبَدخل(
 .من األعداد املعدولة عىل وزن مفعلألنه  ;اسم ممنوع من الرصف :مثنى

 :إلعرابا
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر دخل

 .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
حال منصوب, وعالمة نصبه الفتحة املقـدرة عـىل األلـف, منـع مـن ظهورهـا  مثنى

 .التعذر
 .قـدرة عـىل األلـف للتعـذرتوكيد لفظي منـصوب, وعالمـة نـصبه الفتحـة امل مثنى



  

  )٥٢٩(

 . )وهناك من يعرب مثنى مثنى كأهنا كلمة واحدة(
 . الذي هو عىل وزن أفعل)آخر( وهي مجع مؤنث ,)َرَخُأ (  كلمة−ب

 . )َ أخرٍ بنسوةُمررت(
 .ممنوع من الرصف للوصفية والعدل :أخر

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 والتـاء ضـمري ,ي عىل السكون التصاله بتـاء الفاعـل املتحركـةفعل ماض, مبن مررت

 .متصل, مبني عىل الضم, يف حمل رفع فاعل
 . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر, مبني عىل الكرس بنسوة
 .اسم جمرور بالباء, وعالمة جره الكرسة الظاهرة نسوة
كرسة; ألنـه ممنـوع مـن  عن الاًنعت لـ نسوة جمرور, وعالمة جره الفتحة عوض أخر

 .الرصف
وينـصب وتكـون  ,املمنوع من الرصف يرفع وتكون الـضمة عالمـة للرفـع :تمةت

 .وجير وتكون عالمة اجلر الفتحة نيابة عن الكرسة ,الفتحة هي عالمة النصب



  

  )٥٣٠(

kvÈnÛa@lbi@ @

ÑíŠÈm@kvÈnÛaZ@ @
 عنـه اإلنـسان ِّربَعـُوهـو إحـساس شـعوري ي ,هو استعظام فعل ما أو استحسانه

 .بأساليب تدل عليه
kvÈnÜÛ@æbnîbîÔÛa@æbnÌî–ÛaZ 

 : مها,للتعجب صيغتان قياسيتان −
  ):ُهَما أفعل( :األوىل

 .)َ العلمَما أحسن(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .نكرة تامة ال حتتاج إىل وصف, مبني عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأ ما

 والفاعـل ضـمري مـسترت ,نشاء التعجب, مبني عـىل الفـتحفعل ماض جامد إل أحسن
 .ا لألصلًخالف; ا, تقديره هوًوجوب

 واجلملة الفعلية من الفعـل .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة العلم
 .يف حمل رفع خرب للمبتدأ ما والفاعل واملفعول,

  :) بهْأفعل( :الثانية
 . )ِ بالربيعْأمجل( 

 : اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض جاء عىل صيغة األمر إلنشاء التعجب, مبني عىل الفـتح املقـدر عـىل  أمجل

 . منع من ظهوره اشتغال املحل باحلركة املناسبة لصيغة األمر,آخره
فاعـل : الربيـع .الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعـراب بالربيع

مرفوع, وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورهـا اشـتغال املحـل بحركـة 



  

  )٥٣١(

 .حرف اجلر الزائد
 .ا عىل أنه فاعلًا, مرفوع تقديرًاسم جمرور لفظ: وجه آخر لإلعراب

M@kvÈnÛa@òÌî•@ÂëŠ‘Z@ @
 :ال يبنى فعل التعجب إال مما استكمل مخسة رشوط

 .ًأن يكون فعال: أحدها
 .اعل ثالثي أن يكون الف–أ : الثاين

  .ا غري ناقص أن يكون الفعل تام–ب  
 .ا غري جامدً أن يكون الفعل مترصف−جـ 

 .أن يكون الفعل مما يقبل التفاوت: الثالث
 .للمجهول ا مبنيال يكون الفعلأ: الرابع

 .أال تكون الصفة املشبهة منه عىل وزن أفعل: اخلامس
M@ÂëŠ’Ûa@Òìní@@b¾@kvÈnÛa@òËbî•Z@ @
 : من الفعل غري املستويف للرشوط عىل النحو التايلُبَّجَعَتُي
 ;أو جاء الوصف منه عـىل وزن أفعـل ,اًناقصكان أو  ,إذا كان الفعل غري ثالثي –أ 

مـا أفعلـه وأفعـل ( أيت بصيغتينوذلك بأن  ,توصلنا إىل التعجب منه بطريق غري مبارش
ا ًاد التعجـب منـه رصحيـثم بمصدر الفعل املـر ,مناسب مستوف للرشوط  من فعل)به

 .ًكان أو مؤوال
 .)فعل رباعي(  َ أتقن:مثال

 .)مصدر رصيح(  ُهَ عملِ الصانعَ إتقانَأحسنما 
 .)مصدر مؤول( ُهَ عملُ الصانعَأن يتقن َما أحسن
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .ل رفع مبتدأنكرة تامة ال حتتاج إىل وصف, مبني عىل السكون, يف حم ما



  

  )٥٣٢(

 والفاعـل ضـمري .فعل ماض جامد إلنشاء التعجب, مبني عىل الفـتح الظـاهر أحسن
 .ا لألصلً خالف,ا, تقديره هوًمسترت وجوب

 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة إتقان
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة الصانع
 وهـو ,, وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة)للمصدر إتقان( مفعول به منصوب عمله

 . ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل جر مضاف إليهواهلاء .مضاف
 :الصيغة الثانية

  .)هَ عملُ الصانعَ يتقنْ أنَما أحسن(
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .سبق إعراهبا ما أحسن

 .بني عىل السكون, ال حمل له من اإلعرابحرف مصدري ونصب, م أن
 ., وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أن( مضارع منصوب بـ ,فعل يتقن

, )أن يـتقن( واملصدر املؤول من .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الصانع
 .يف حمل نصب, مفعول به

اهلـاء و , وهـو مـضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة عمله
 .نصب مفعول به ضمري متصل, مبني عىل الضم, يف حمل

 .)فعل ناقص (  كان:مثال
 .)مصدر رصيح( )ً معتدالِّو اجلَ كونَما أمجل(
 .)مصدر مؤول( )ً معتدالُّ اجلوَن يكون أَما أمجل(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة



  

  )٥٣٣(

 . عىل السكون, يف حمل رفع مبتدأنكرة تامة ال حتتاج إىل وصف, مبني ما
 والفاعـل ضـمري .فعل ماض جامد إلنشاء التعجب, مبني عىل الفـتح الظـاهر أمجل

 .ا لألصلًتقديره هو خالف ا,ًمسترت وجوب
 . وهو مضاف,مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة كون
 .مضاف إليه جمرور, وعالمة جره الكرسة الظاهرة اجلو

 . منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)كون(خرب  ًمعتدال
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري ونصب, مبني عىل السكون أن

 ., وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أن(فعل مضارع ناقص منصوب بـ  يكون
 .اسم يكون مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة اجلو

أن ( واملـصدر املـؤول مـن .لفتحة الظاهرةخرب يكون منصوب, وعالمة نصبه ا ًمعتدال
 .يف حمل نصب, مفعول به ,)ًيكون اجلو معتدال

ختاره نأخذنا صيغة التعجب من الفعل الذي  :ا للمجهول مبني إذا كان الفعل−ب
ما مـع ( ا بحرف مصدريًنضع بعدها الفعل املبني للمجهول مسبوقوبالطريقة السابقة 

 .)أن مع املضارع ( )املايض
 .)الفعل ماض( )ُّاحلق َفِرُما ع َا أحسنم(
 .) مضارعالفعل( )ُّ احلقَفَرْعُأن ي َما أحسن(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .سبق إعراهبا ما أحسن

 . ال حمل له من اإلعراب,حرف مصدري, مبني عىل السكون ما
 .اهرفعل ماض, مبني للمجهول, مبني عىل الفتح الظ عرف
مـا ( واملصدر املؤول مـن .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة احلق



  

  )٥٣٤(

 .نصب مفعول به يف حمل ,)عرف احلق
ُّما أحسن أن يعرف احلق( − َ َ ُْ َ(. 

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .حرف مصدري و نصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب أن
 . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)أن(فعل مضارع, مبني للمجهول منصوب بـ رفيع

أن ( واملـصدر املـؤول مـن .نائب فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة احلق
 .نصب, مفعول به يف حمل ,)يعرف

 ثم نـأيت ,أخذنا الصيغة من الفعل املناسب كام سبق بيانه :ا إذا كان الفعل منفي−جـ
 . وحرف النفي)أن املصدرية(ا بـ ًبمضارع الفعل املنفي مسبوقبعدها 
 ).ُ املهملُال ينجح (
 . )ُ املهملَ ال ينجحْبأن ْعِوْرَأ(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
فعل ماض جاء عىل صيغة األمر إلنشاء التعجب, مبني عىل الفـتح املقـدر عـىل  أروع

 .اشتغال املحل باحلركة املناسبة لصيغة األمر منع من ظهوره ,آخره
حـرف : أن . ال حمـل لـه مـن اإلعـراب,الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس بأن

 .مصدري ونصب, مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف نفي, مبني عىل السكون ال

 .به الفتحة الظاهرة, وعالمة نص)أن(فعل مضارع منصوب بـ  ينجح
 )أن ال ينجح( واملصدر املؤول من .فاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة املهمل

 .ا عىل أنه فاعل للفعل أروعً ومرفوع تقدير,اًيف حمل جر بحرف اجلر لفظ



  

  )٥٣٥(

 :تعجب برشطنيامل جيوز حذف −
 . إذا دل عليه دليل−أ

 .اً إذا كان ضمري−ب
ْ أسمع هبم وأب{ َ َْ َْ ِْ ِ ْرصِ  .]٣٨ :مريم[ } ِ
 .ألن الدليل دل عليه وهو ضمري; فحذف املتعجب منه ,أبرص هبم :أي

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا  الكلمة
عىل صيغة األمر, مبني عىل الفتح املقـدر عـىل جاء فعل ماض إلنشاء التعجب  أسمع

 .يغة األمر منع من ظهوره اشتغال املحل باحلركة املناسبة لص,آخره
ضمري متصل, : هم . ال حمل له من اإلعراب,الباء حرف جر زائد, مبني عىل الكرس هبم

 .ا عىل أنه فاعلًا, مرفوع تقديرًمبني عىل السكون, يف حمل جر بحرف اجلر لفظ
 . ال حمل له من اإلعراب,حرف عطف, مبني عىل الفتح و

, مبني عىل الفتح املقـدر عـىل فعل ماض إلنشاء التعجب جاء عىل صيغة األمر أبرص
 واملتعجـب .ناسبة لصيغة األمر منع من ظهوره اشتغال املحل باحلركة امل,آخره

 .منه حمذوف لداللة الكالم عليه
 



  

  )٥٣٦(

ÑÓìÛa@lbi@ @

éÐíŠÈmZ 
 .عدم احلركة :الوقف لغة −
 .هو قطع النطق عند آخر كلمة :اًاصطالح −
M@îÌmÑÓìÛa@paZ@ @

WאאW 
وقبلهـا حـرف سـاكن  ,إن كانت تاء التأنيث متصلة بحرف أو بفعـل أو باسـم* 

 .صحيح يوقف عليها يف هذه األحوال بالتاء
  .)ْجاءت(

 .عند الوقف تلفظ التاء تاء
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ,ني عىل السكونوالتاء للتأنيث حرف مب. فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاءت

 .تقديره هي ا,ًوالفاعل ضمري مسترت جواز .ال حمل له من اإلعراب
 –شـجرة ( : نحو)الفتحةوهي ( إن كان قبلها حركةهاء قاؤها أو قلبها وجيوز إب* 
 . ) زكاة–صالة ( أو ساكن معتل, )ثمرة

 . )ْ الصالةُأقمت( 
 .أو نقلبها هاء عند الوقف جيوز أن نلفظها تاء :الصالة

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 ضـمري والتـاء .فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة أقمت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,



  

  )٥٣٧(

 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة الصالة
فاألصـح أن يوقـف عليهـا  ;ا أحلق بـها من مجع املؤنث السامل أو مًما كان معربو* 
 . أذرعات− عرفات − أوالت − مسلامت :فيقال ;بالتاء

 .)ْعرفات يف ُ احلجاجَقفو(
 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر وقف
 . مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرةفاعل احلجاج

 . ال حمل له من اإلعراب, عىل السكونحرف جر, مبني يف
 واجلار واملجرور متعلقان ,, وعالمة جره الكرسة الظاهرة)يف(اسم جمرور بـ  عرفات

 .بالفعل وقف
WאאW 

وهـو إمـا أن يكـون  ,هو االسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلهـا :االسم املنقوص
 .ولكل حالة حكم خاص حال الوقف , ف والالما باأللًوإما أن يكون مقرتن ,اًمنون

 : املنقوص املنون−١
 .ا حتذف ياؤه عند الوقفًا أو جمرورً إذا كان مرفوع−أ
 . )ٍمررت بقاض( )ٍجاء قاض(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر جاء
واملعوض عنهـا  ة املقدرة عىل الياء املحذوفةفاعل مرفوع, وعالمة رفعه الضم قاض

 .; ألنه اسم منقوصبالتنوين
 والتـاء ضـمري .فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعـل املتحركـة مررت



  

  )٥٣٨(

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
اسم جمـرور : قاض .الباء حرف جر, مبني عىل الكرس, ال حمل له من اإلعراب بقاض

واملعـوض عنهـا  اء, وعالمـة جـره الكـرسة املقـدرة عـىل اليـاء املحذوفـةبالب
وجيوز الوقوف عليهـا باليـاء حـسب قـراءة ابـن .  ألنه اسم منقوص;بالتنوين

 ).جاء قايض) (مررت بقايض. (كثري
 .اًا أثبتنا ياءه وأبدلنا التنوين ألفًن كان منصوبإ −ب

 . )اًرأيت قاضي(
 :اإلعراب
 ـــــــــــــــــــــاإعراهبـــــ الكلمة
 والتـاء ضـمري .فعل ماض, مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل املتحركة رأيت

 .يف حمل رفع فاعل متصل, مبني عىل الضم,
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة اًقاضي
 : املقرتن باأللف والالم−٢

 .الوقف عليه يكون بإثبات الياء فعند 
 . )مررت بالقايض(, )رأيت القايض(, )لقايضجاء ا( 

  .وقد سبق إعراهبا
 .وجيوز الوقوف عليها باحلذف

 . )مررت بالقاض ( ,)رأيت القاض( ,)جاء القاض( 
 :اً قلب التنوين ألف−٣

 :ا يف ثالث مسائلً ألف)التنوين( جيب يف الوقف قلب النون الساكنة
 .)ًإذا(  إذن :األوىل
 :اخلفيفة الواقعة بعد الفتحة كقوله تعاىل نون التوكيد :الثانية

ِ لنسفعا بالناصية{ َِ َّْ َِ ً َ  .]١٥ :العلق[ } َ



  

  )٥٣٩(

 .وقف اجلميع عليها باأللف :لنسفعا
 : اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 . ال حمل له من اإلعراب, حرف مبني عىل الفتح,الالم واقعة يف جواب القسم لنسفعا
 ضـمري والفاعل .مضارع, مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفةفعل  نسفعن

 ال , للتوكيد حرف مبنـي عـىل الـسكونوالنون . نحن:تقديره ا,ًمسترت وجوب
 .حمل له من اإلعراب

 : تنوين االسم املنصوب:الثالثة
 . ) كتاباُ الطالبَقرأ(

 .بالسكون واحلذففإهنم يقفون   باأللف إال ربيعةوقف عليه العرب :اًكتاب
 :اإلعراب

 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة
 .فعل ماض, مبني عىل الفتح الظاهر قرأ

 .فاعل, مرفوع, وعالمة رفعه الضمة الظاهرة الطالب
 .مفعول به منصوب, وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة كتابا
 حكـم الوقـف عـىل اللفظ يكتب كام يوقف عليه كام ذكر ابـن هـشام يف :مسألة −

 .النون الساكنة



  

  )٥٤٠(

õýß⁄aë@Á¨a@¿@†ÇaìÓ@ @

M@üëcZòÏŠİn½a@ÑÛþa@Z@ @
 . وتسمى ألف التفريق, تكتب األلف بعد واو اجلامعة−١
 . )كتبوا(

 :اإلعراب
 إعراهبــــــــــــــــــــــــــا الكلمة

ل,  والـواو ضـمري متـص.فعل ماض, مبني عىل الضم التصاله بواو اجلامعـة كتبوا
 واأللف للتفريـق حـرف, مبنـي عـىل .رفع فاعل يف حمل مبني عىل السكون,

 . ال حمل له من اإلعراب,السكون
 : إذا كان أصلها ياء)قصورةامللف األأي (  تكتب األلف ياء−٢
 . ) الفتيان−الفتى  ( ,) يرمي−رمى ( 

أمـا  ,عـلنده إىل ضـمري يف الفْسُأو ت ,ويعرف أصل األلف بأن تأيت بصيغة املضارع
 .االسم فيعرف أصل األلف بالتثنية

 : تكتب األلف ياء إذا جتاوزت ثالثة أحرف−٣ 
 . ) مستشفى− مصطفى −اسرتعى (

 . ) أحيا–الدنيا ( :نحو ,اًم ألفَسْرُ فإهنا ت,إال إذا سبقت بياء
 وال تكتـب ,اً األلف إذا مل تكن يف أربعة ومل تكن منقلبة عن ياء فإهنا تكتب ألفـ−٤

 .ياء
 . ) قفوت−قفا  ( ,) يدعو−دعا  (



  

  )٥٤١(

Ý•ìÛa@ñŒàç@ @

bèÐíŠÈmZ@ @
وحتـذف يف  ,وهي التي تثبـت يف االبتـداء ,هي التي يتوصل هبا إىل النطق بالساكن

 .ا فقط ال كتابةًالوصل نطق
وجب اإلتيـان هبمـزة الوصـل  افإذا كان أول الكلمة ساكنً ,العرب ال تبدأ بساكن

 .ى مهزة الوصلوتسم , للنطق بالساكنًمتحركة توصال
 :والكالم يف مهزة الوصل يف فصلني

Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@ÉÓìß@Áj™@¿Ý•ìÛa@ñŒàçZ@ @

 .تكون مهزة الوصل يف االسم أو الفعل أو احلرف 
 :نوعني من األسامءإال يف   االسمتكون مهزة الوصل يفال و :مهزة الوصل يف االسم

 − ابنـة − ابـن −سـت  ا−اسم : (وهي أسامء غري مصادر :األسامء العرشة: أحدمها
 .) امرأتان– امرأة − امرؤ −ابنم 

 . )ايم يف القسم( : اثنتان– اثنان –ايمن يف القسم 
 )لخإ... أبناء–أسامء  ( فإن مهزاته مهزات قطع بخالف اجلمع
 − اقتتـال −انطالق ( :مصادر األفعال اخلامسية : وهي, أسامء املصادر:النوع الثاين

 .)لخإ... اضطراب−اقتداء 
 :مصادر األفعال السداسية

 .)الخ... استقامة– اطمئنان – استقبال –استخراج  ( 
 :مهزة الوصل يف الفعل

 :لوصل يف ثالثة أنواع من األفعالوتكون مهزة ا
 ..).. اضطرب– اقتتل – اقتد –انطلق  ( : مايض اخلاميس وأمره−أ

 ).... اطمأن– اطمئن – استقبل –استخرج ( : مايض السدايس وأمره−ب



  

  )٥٤٢(

 – ِ امــش– اكتــب –اقــرأ  (  يف املــضارعذي يــسكن ثانيــه أمــر الثالثــي الــ−جـــ
  .)لخإ...ُاغز

 :مهزة الوصل يف احلرف
 .)أل ( التعريف حرف أما احلرف فلم تدخل عليه مهزة الوصل إال عىل

 .لخإ... الفرس– الغالم – الكتاب :نحو
 . مهزة وصل سامعية)أل ( فهمزة

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaZa@ñŒàç@ò×Šy@Ý•ìÛZ@ @
 : وفيه قواعد

 .)اسم( وهو ,وبالضم يف لغة ضعيفة ,منها ما حيرك بالكرس يف األكثر −١
 .وهي مهزة الم التعريف ,ةمنها ما حيرك بالفتح خاصو −٢
َمنها ما حيو −٣  )ايمـن( وهـو ,وبالكـرس يف لغـة ضـعيفة ,ك بالفتح يف األفـصحّرُ

 .املستعمل يف القسم
 ,ً متأصـالثـي إذا انـضم ثالثـه ضـام وهو أمر الثال:منها ما حيرك بالضم فقطو −٤
 . )لخإ... اركض– اكتب –قتل ا( :نحو



  

  )٥٤٣(

ŠèÐÛa@ @

 ٥............................................................................املقدمة
 ٧.....................................................................اإلعـــــراب

 ٧.................................................................:أنواع اإلعراب
 ١١...........................................................:عالمات اإلعراب

 ٤٩................................................اإلعراب الظاهر واإلعراب املقدر
 ٤٩..........................................:أسباب اإلعراب بالعالمات املقدرة

 ٦٥...........................................................إعراب الفعل املضارع
 ٦٥.................................................................:رفع املضارع

 ٦٥........................................................:نصب الفعل املضارع
 ٨٣........................................................:جوازم الفعل املضارع

 ١٢١...........................................................باب النكرة واملعرفة
 ١٢١..............................................................:أقسام املعرفة

 ١٢١..............................................................:الضامئر: ًأوال
َالعلم: ًثانيا َ:................................................................١٤٥ 

 ١٤٥...............................................................:أقسام العلم
 ١٥٠.........................................................:اسم اإلشارة: ًثالثا

 ١٥٠........................................................:أقسام اسم اإلشارة
 ١٥٨.....................................................:االسم املوصول: ًرابعا
 ١٥٨.............................................:األسامء املوصولة اخلاصة: ًأوال
 ١٦٣............................................: املوصولة املشرتكةاألسامء: ًثانيا

 ١٧٥....................................................):أل(َّاملعرف بـ : ًخامسا
 ١٧٥...................................................................:أنواع أل



  

  )٥٤٤(

 ١٧٩.................................................:املضاف إىل املعرفة: ًسادسا
 ١٨٣.................................................بـــــاب املـــرفـوعــــــات

 ١٨٣...................................................................املبتدأ واخلرب
 ١٨٣.................................................................: املبتدأ− ١

 ١٨٦............................................................:االبتداء بالنكرة
 ١٩٤..................................................................: اخلرب− ٢

 ٢٠٠...............................................................:أقسام املبتدأ
 ٢٠٠.................................................................:تعدد اخلرب

 ٢٠٣.......................................................:تقديم اخلرب وتأخريه
 ٢٠٧........................................................:حذف املبتدأ واخلرب

 ٢١٠................................................................:حذف اخلرب
 ٢١٥...............................................................النــــــواســخ
 ٢١٥..................................................................كان وأخواهتا

 ٢١٥.........:كان, صار, أصبح, أضحى, أمسى, بات, ظل: الزمرة األوىل, وهي
 ٢١٥...........................................................: معاين أفعاهلا−١
 ٢١٧..............................................: استعامل هذه األفعال تامة−٢
 ٢١٨....................................................: خصائصها الرصفية−٣

 ٢١٩.............................................................:خصائص كان
 ٢٢٢....................): انفك− فتئ − برح −زال : ( وأفعاهلا هي: الزمرة الثانية
 ٢٢٥................................................): ليس–دام : (الزمرة الثالثة

 ٢٢٦..................................................:أحوال خرب كان وأخواهتا
 ٢٢٩.......................): الت− ال −ما : (احلروف العاملة عمل ليس: فصل

 ٢٣٤...............................................أفعال املقاربة والرجاء والرشوع
 ٢٣٤..............................:أقسامها من حيث املعنى إىل ثالثة أقسام: ًأوال



  

  )٥٤٥(

 ٢٣٥........................................................:رشوط عملها: ًثانيا
 ٢٣٩..........................:حذف خرب أفعال املقاربة و الرجاء والرشوع: ًثالثا
 ٢٣٩...........................................:املترصف من هذه األفعال: ًرابعا

 ٢٤٠....................................................:ما يأيت تاما منها: ًخامسا
 ٢٤١...................................................................إن وأخواهتا

 ٢٤١...........................................:ومعناها التوكيد:  إن, أن− ٢, ١
 ٢٤١.....................................................:لالستدراك:  لكن− ٣
 ٢٤٢.............................................:وتفيد التشبيه والظن:  كأن− ٤
 ٢٤٢....................................................:وتفيد التمني:  ليت− ٥
 ٢٤٢..............................................:و تفيد الرتجي أو التعليل:  لعل– ٦

 ٢٤٣..................................................:رشوط إعامل إن وأخواهتا
 ٢٤٥...............................................................:توسط اخلرب

 ٢٤٦....................................................: فتح مهزة إن وكرسها−
 ٢٥٨................................................................:الم االبتداء

 ٢٥٨...............................................: ما تدخل عليه الم االبتداء−
 ٢٦٠...................................................:حكم دخول الم االبتداء

 ٢٦٢..............................................................ال النافية للجنس
 ٢٦٢.................................................:عمل إن) ال(رشوط عمل 
 ٢٦٤..............................................................:حكم اسم ال

 ٢٦٧....................................................................:ال سيام
 ٢٧٠..................................................................ظن وأخواهتا

 ٢٧١.......................................................:أحكام ظن وأخواهتا
 ٢٧٩........................................................................الفاعل

 ٢٧٩.............................................................:أشكال الفاعل



  

  )٥٤٦(

 ٢٨١...........................................................: أحكام الفاعل−
 ٢٩٥...........................................................:فاعل نعم وبئس

 ٢٩٧..................................................................نائب الفاعل
 ٢٩٨...................................:رشوط إنابة املصدر والظرف عن الفاعل

 ٢٩٩......................................................:كيفية البناء للمجهول
 ٣٠١.................................................................باب االشتغال

 ٣٠١...........................................................:أركان االشتغال
 ٣٠١........................................................:أحكام املشغول عنه

 ٣١٠...................................................................باب التنازع
 ٣١٠..................................................:عالقة املعمول باملتنازعني

 ٣١١.........................................................:حكم املتنازع عليه
 ٣١٢............................................................:أنواع املتنازعني

 ٣١٥.......................................................بـــــاب املفعــــوالت
 ٣١٥...............................................................املفعول به: ًأوال

 ٣١٥.....................................................................:تعريفه
 ٣١٥..............................................................:تعدد املفعول

 ٣١٦.........................................................: أقسام املفعول به−
٣٢٠........................................................................املناد 

 ٣٢٠........................................................:حذف حرف النداء
٣٢١..............................................................:أقسام املناد 

 ٣٢٣..............................................:املناد املضاف إىل ياء املتكلم
 ٣٢٥................................:حكم املناد املضاف إىل مضاف لياء املتكلم

٣٢٧.........................................................:أحكام تابع املناد 
 ٣٣٣.......................................................................الرتخيم



  

  )٥٤٧(

 ٣٣٣............................................................:رشوط الرتخيم
 ٣٣٤...........................................................: إعراب املرخم−

 ٣٣٤...........................................................:أقسام املحذوف
 ٣٣٦.....................................................................االستغاثة

 ٣٣٦...........................................................:أركان االستغاثة
 ٣٣٦......................................................:العطف عىل املستغاث

 ٣٣٧..................................................:أسلوبان آخران لالستغاثة
ُالنُّدبة َ ْ.........................................................................٣٣٩ 

 ٣٤٠............................................................:رشوط املندوب
 ٣٤٢...........................................................املفعول املطلق: ًثانيا

 ٣٤٢.......................................................:ما ينوب عن املصدر
 ٣٤٧.....................................................:أغراض املفعول املطلق
 ٣٤٨...................................................:العامل يف املفعول املطلق

 ٣٥٠...........................................................املفعول ألجله: ًثالثا
 ٣٥٠...................................................:جله رشوط املفعول أل−
 ٣٥١.....................................................: حكم املفعول ألجله−
 ٣٥٢....................................................: أحوال املفعول ألجله−
 ٣٥٥..............................................................املفعول فيه: ًعاراب

 ٣٥٩...........................................................املفعول معه: ًخامسا
 ٣٥٩...............................:أحوال االسم الواقع بعد الواو املسبوقة بفعل

 ٣٦٣......................................................................احلــــال
 ٣٦٣............................................................: رشوط احلال−

 ٣٦٥.............................................................:صاحب احلال
 ٣٦٨................................................................:أنواع احلال



  

  )٥٤٨(

 ٣٧٣..............................................................: تعدد احلال−
 ٣٧٤........................................................................التمييز
 ٣٧٤...............................................................:ع التمييزأنوا

 ٣٨٤......................................................................االستثناء
 ٣٨٤............................................................:أركان االستثناء
 ٣٨٤.......................)إال, غري, سو, حاشا, خال, عدا(: ءأدوات االستثنا

 ٣٨٥...................................................):إال( صور االستثناء بـ−
 ٣٨٨......................................................:االستثناء بأخوات إال

 ٣٩٣...................................................بــــــاب املجــــــرورات
 ٣٩٣...............................................................املجرور باحلرف

 ٣٩٣......................................................: أقسام حروف اجلر−
 ٣٩٨.......................................................: معاين حروف اجلر−

 ٤٢٠..............................................................املجرور باإلضافة
 ٤٢٠.............................................................:معاين اإلضافة

 ٤٢١..........................................................: أقسام اإلضافة−
 ٤٢٣..........................................................: أحكام اإلضافة−

 ٤٢٧................................................األسامء التي تعمل عمل أفعاهلا
 ٤٢٧..............................................................اسم الفعل: ًأوال

 ٤٢٧.....................................................................:تعريفه
 ٤٢٧..........................................................:أقسام اسم الفعل
 ٤٣٢...........................................................:فوائد اسم الفعل

 ٤٣٢....................................................:حكمه من حيث العمل
 ٤٣٣...................................................:بعض أحكام اسم الفعل

 ٤٣٤..................................................................املصدر: ًثانيا



  

  )٥٤٩(

 ٤٣٤.....................................................................:تعريفه
 ٤٣٩.....................................................: رشوط عمل املصدر−
 ٤٤٠............................................................: أقسام املصدر−
 ٤٤٤..............................................................اسم الفاعل: ًثالثا

 ٤٤٤.....................................................................:تعريفه
 ٤٤٤.......................................................: إعامل اسم الفاعل−
 ٤٤٩......................................................إعامل صيغ املبالغة: ًرابعا

 ٤٥٢....................................................إعامل اسم املفعول: ًخامسا
 ٤٥٢.....................................................................:تعريفه
 ٤٥٢.....................................................................:إعامله
 ٤٥٤......................................إعامل الصفة املشبهة باسم الفاعل: ًسادسا

 ٤٥٤....................................................................:تعريفها
 ٤٥٤..............................................................:رشوط إعامهلا

 ٤٥٤............................................: أحوال معمول الصفة املشبهة−
 ٤٥٧....................................................إعامل اسم التفضيل: ًسابعا

 ٤٥٧.....................................................................:تعريفه
 ٤٥٧......................................................:حاالت اسم التفضيل
 ٤٦٣..........................................................بــــــاب التــــوابع

 ٤٦٣.........................................................................النعت
 ٤٦٣...................................................................:التعريف

 ٤٦٥..........................................................: أغراض النعت−
 ٤٦٨...............................................................:أقسام النعت

 ٤٧٥........................................................................التوكيد
 ٤٧٥.....................................................................:تعريفه



  

  )٥٥٠(

 ٤٧٥..............................................................:أقسام التوكيد
 ٤٨٣....................................................................العــــطف
 ٤٨٣...................................................................عطف البيان

 ٤٨٣.......................................................:تعريف عطف البيان
 ٤٨٣.........................................................:حكم عطف البيان

 ٤٨٥..................................................................لنسقعطف ا
 ٤٨٥.....................................................................:تعريفه

 ٤٨٥.........................................................: حروف العطف−
 ٤٩٦.........................................................................البدل

 ٤٩٦.....................................................................:تعريفه
 ٤٩٦...............................................................:أقسام البدل

 ٥٠٣.....................................................................باب العدد
 ٥٠٣.................:ألفاظ العدد من حيث اإلفراد أو الرتكيب أو اإلضافة: ًأوال
 ٥٠٤..............:كيفية إحلاق عالمة التأنيث بالعدد, وعالقة ذلك باملعدود: ًثانيا
 ٥٠٩...........................................................:متييز العدد: ًثالثا
 ٥١١.....................................................: إعراب العدد وبناؤه−

 ٥١٢......................................................:تعريف العدد وتنكريه
 ٥١٥..............................................: صوغ العدد عىل وزن فاعل−
 ٥١٨............................................................: كنايات العدد−

 ٥١٨..........................................................:حكم العدد ثامنية
 ٥٢١.......................................................باب املمنوع من الرصف

 ٥٢١.....................................................................:تعريفه
 ٥٣٠..................................................................باب التعجب

 ٥٣٠...........................................................:تعريف التعجب



  

  )٥٥١(

 ٥٣٠..............................................:الصيغتان القياسيتان للتعجب
 ٥٣١...................................................: رشوط صيغة التعجب−
 ٥٣١...................................: صياغة التعجب مما مل يستوف الرشوط−

 ٥٣٦...................................................................باب الوقف
 ٥٣٦.....................................................................:تعريفه

 ٥٣٦.........................................................: تغيريات الوقف−
 ٥٤٠.......................................................قواعد يف اخلط واإلمالء

 ٥٤٠....................................................:األلف املتطرفة: ً أوال−
 ٥٤١...................................................................مهزة الوصل
 ٥٤١....................................................................:تعريفها

 ٥٤١.................................:يف ضبط موقع مهزة الوصل: الفصل األول
 ٥٤٢..........................................:حركة مهزة الوصل: الفصل الثاين

 ٥٤٣.......................................................................الفهرس
 


